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O conceito de soberania deve tornar-se, no futuro, 

ainda mais obscuro e indistinto do que é atualmente. 

[...] Nunca passou de um rótulo conveniente e, 

quando começaram a ser estabelecidas distinções 

entre soberania política, legal e econômica, ou entre 

soberania externa e interna, estava claro que o 

rótulo deixara de exercer a função, para a qual era 

apto, de marca distintiva para uma única categoria 

de fenômenos. 

E. H. Carr, 1939 
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RESUMO 

 

 
O trabalho analisa a intensificação das relações entre Brasil e França que levou ao 

estabelecimento de uma parceria estratégica sem precedentes. Com foco na área de segurança, 

defende que há uma convergência de interesses dos dois países na busca pelo multilateralismo 

assim como frente aos novos desafios mundiais. No longo prazo, a cooperação bilateral pode 

constituir-se como alavanca para entronização do centro de decisão da digitalização e para a 

construção de uma Base Industrial de Defesa na América do Sul. Entretanto, é imperativa a 

inclusão das respectivas forças terrestres no espectro da parceria, tendo em vista a importância 

histórico-institucional e as necessidades de reaparelhamento. Trata-se, então, de propor o 

desenvolvimento conjunto de uma Família de Blindados Pesados sobre Rodas a fim de suprir 

as carências das artilharias e promover a criação do Teatro Sintético de Guerra em sinergia 

com a infraestrutura civil. Ao final, conclui-se que a França vertebra o eixo sul-norte das 

Relações Internacionais do Brasil e que a aliança auxilia na inserção brasileira autônoma no 

mundo de grandes blocos e nações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brasil, França, Acordo Militar, Digitalização, Força Terrestre, 

Blindados. 
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ABSTRACT 

 

 
This paper analyzes the improvement of French-Brazilian relations which lead to the 

establishment of an unprecedented strategic partnership. Focusing on the security area, it 

sheds light on the existence of common interests concerning the quest of multilateralism and 

new world challenges. In a long-term view, the bilateral cooperation could be a support to 

sensible control technologies of digitalization and would lead to the construction of an 

integrated Defense Industrial Base in South America. However, a stronger inclusion of both 

national ground forces in the partnership spectrum still requires considering their historical 

and institutional relevance and their actualization needs. This way, the paper proposes the 

joint development of a new Family of Wheeled Armored Heavy Vehicles which can face the 

lack of modern artillery and promote the creation of the Synthetic Theater of War (STOW) in 

accordance with the evolution of civil infrastructure. In conclusion, France is the center of the 

south-north axis of Brazilian International Relations and the studied alliance supports an 

autonomous regional insertion in the world of large blocs and big states. 

 

KEYWORDS: Brazil, France, Military Agreement, Digitalization, Ground Forces, 

Tanks and Armored Fighting Vehicles. 
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RÉSUMÉ 

 

 
Le travail analyse l’intensification des relations entre le Brésil et la France, ce qui a 

amené à l’établissement d’un partenariat stratégique sans précédent. Autour de la question 

sécuritaire, l’étude défend l’existence d’une convergence d’intérêts entre les deux pays dans la 

recherche du multilatéralisme afin de faire face aussi aux nouveaux défis mondiaux. À long 

terme, la coopération bilatérale peut s'avérer être un levier pour maîtriser la digitalisation et 

construire une Base industrielle de Défense en Amérique du Sud. Toutefois, il faut une 

inclusion des forces terrestres respectives dans le cadre du partenariat en raison de leurs 

importances historico-institutionnelles et leurs demandes d’actualisation. Il s’agit donc de 

proposer le développement d’une Famille de Véhicules lourds blindés  afin de remplacer 

l’actuelle artillerie et promouvoir la création du Théâtre synthétique de Guerre en synergie 

avec l’infrastructure civile. En conclusion, la France est le centre de l’axe sud-nord des 

Relations internationales du Brésil et l’actuelle alliance apporte un soutien à une insertion 

brésilienne autonome dans le monde des grands blocs et nations.  

  

MOTS-CLÉS: Brésil, France, Accord militaire, Digitalisation, Forces terrestres, Chars 

blindés.
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INTRODUÇÃO 

 

 
Na ocasião da visita do presidente francês Nicolas Sarkozy ao Rio de Janeiro, em 

dezembro de 2008, os chefes de Estado de Brasil e França assinaram um Plano de Ação para 

Parceria Estratégica no qual se consideram parceiros privilegiados e manifestam intenção de 

trabalharem juntos por mudanças da governança mundial. Trata-se da evolução da “parceria 

possível”, expressão empregada por Carlos Antônio Lessa (2000, p. 234) para caracterizar as 

relações franco-brasileiras durante segunda metade da década de 90, para uma parceria 

estratégica que implica na coordenação de esforços e de agendas no presente e no futuro 

arranjo do sistema internacional. 

Na área de defesa, foco desta monografia, a cooperação bilateral intensifica-se a partir 

de meados dos anos 2000, no final do governo Chirac na França e no início do governo Lula 

da Silva no Brasil, como afirma este mesmo em entrevista (2009, online). Demonstram essa 

aproximação os acordos de Cooperação para Aeronáutica Militar e para Tecnologias 

Avançadas em 2005 e o de Estatuto das Forças em 2008, através dos quais França e Brasil 

concedem benefícios recíprocos para suas Forças Armadas e também para pesquisa e 

desenvolvimento.1 Além disso, o Brasil fechou contrato com empresas francesas em 2009 

para fornecimento de material bélico, um total de 8,6 bilhões de Euros, com prazos de entrega 

e de pagamento até 2029 (BRASIL, 2009), marcando, assim, uma tendência concreta de 

aproximação estratégica franco-brasileira para, no mínimo, a próxima década e pela qual 

ambos se influenciarão mutuamente. 

Até agora, esses acordos tem privilegiado a cooperação e o fornecimento de 

armamentos para os setores aéreos e navais, tais como a compra de submarinos e helicópteros, 

além do internacionalmente reconhecido (SIBAJA, 2009) favoritismo político da empresa 

francesa Dassault na licitação de renovação dos caças da FAB, o programa FX-2. As forças 

terrestres, embora não esquecidas no âmbito desse arranjo bilateral, estão colhendo benefícios 

relativamente inferiores. Porém, essa pequena interação entre Exércitos não significa inércia 

individual de cada uma das partes. 

De um lado, o Exército Francês já trabalha com uma nova família de veículos sobre 

rodas e apresenta um programa de digitalização de suas tropas e do teatro de operações, 

                                                        
1 Para acervo digital dos acordos, acessar Ministério das Relações Exteriores, sessão Atos Internacionais 

Bilaterais, disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/bifrance.htm>. 



13 
 

interligando o seu sistema de Comando, Controle, Computadores, Inteligência, Vigilância e 

Reconhecimento (C4ISR) - desafio que, como defende José Miguel Martins (2008), é 

fundamental nas conflagrações atuais. De outro lado, o Brasil está engajado no projeto da 

VBTP-MR (Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média sobre Rodas), através do qual 

pretende equipar o Exército Brasileiro com toda uma nova família de carros-de-combate, e 

também considera a atualização tecnológica de suas tropas uma prioridade (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2009, p. 13-21). Assim sendo, com ambos os lados buscando atualizar suas 

forças terrestres e com uma parceria securitária em curso, é lógico supor que esta possa 

estender-se também para a esfera dos blindados, através de trocas de experiências e de 

tecnologias, e com trabalhos conjuntos. 

O objetivo central desta pesquisa será justamente o de analisar a viabilidade de se 

ampliar essa parceria franco-brasileira no que tange a força terrestre, especificamente para os 

carros-de-combate. Busca-se trabalhar com as possibilidades de cooperação para 

desenvolvimento de blindados oriundas dessa aproximação securitária bilateral, focando nas 

necessidades nacionais de renovação e de modernização desses veículos. Levar-se-á em conta 

também o cenário sul-americano e os modelos vigentes de transnacionalização de empresas. 

Por fim, abordam-se as conseqüências do fenômeno da digitalização que incide tanto nas 

forças armadas como na esfera civil (MARTINS, 2008, p. 13). 

O problema da pesquisa passa a ser, então, encontrar o porquê de a aproximação 

securitária franco-brasileira abrir possibilidades para a cooperação no desenvolvimento de 

blindados. Ao se estabelecer uma relação de causalidade entre esses dois fenômenos, recorre-

se à metodologia de Van Evera (2002) para interpretar as relações entre as diferentes variáveis 

estudadas e, como decorrência do modelo analítico, estabelecer a estrutura dos capítulos. 

Assim, dados os objetivos do trabalho e os fenômenos estudados que se relacionam 

reciprocamente, tem-se o resumo do modelo da pesquisa expresso na Tabela 1. 

A hipótese do trabalho se constrói exatamente a partir da interpretação desse quadro e 

das variáveis: em um ambiente de crescente digitalização das esferas militar e civil, a 

aproximação estratégica franco-brasileira pode levar à cooperação para desenvolver blindados 

a partir de um exitoso modelo de transnacionalização. Cada uma dessas variáveis é trabalhada 

em um capítulo, sendo que a condição variável influi em cada fenômeno individualmente. 
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TABELA 1 

METODOLOGIA DE PESQUISA SEGUNDO VAN EVERA 
VARIÁVEIS DEFINIÇÃO NO TRABALHO 

Variável 
Independente Causa Aproximação securitária franco-

brasileira 
Variável 

Dependente O que será estudado Cooperação para desenvolvimento de 
blindados 

Variável 
Interveniente 

Influi no impacto da 
variável independente na 

dependente 
Modelo de transnacionalização 

Condição Variável 
Coeficiente que altera toda 
a realidade, influenciando 

todas as variáveis 
Digitalização 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G.  

FONTES: VAN EVERA (2002) e SEBBEN (2007, p. 15). 

 

Do modelo, resta apenas falar sobre a digitalização, o centro de decisão e a 

transnacionalização. Por digitalização entende-se, empiricamente, a transformação de dados 

analógicos em digitais, em linguagem binária, para que possam ser captados e interpretados 

por um computador e, por fim, ligados a toda uma rede de comunicação. Ontologicamente, 

trata-se de uma nova mediação entre o homem e a realidade. Na esfera civil, esse fenômeno 

está presente no cotidiano através da TV digital, do celular, da Internet e de diversas outras 

facilidades. No âmbito militar, isso se reflete na percepção em tempo real do campo de 

batalha, na igualmente instantânea estrutura de comando e controle (C2), na guiagem de 

projéteis, na produção de armamentos e no surgimento de novas armas estratégicas. 

(MARTINS, 2008, p. 7-9).  

A digitalização revoluciona os assuntos militares e, se bem administrada, pode 

equiparar as capacidades de Estados fortes e fracos e abrir uma janela de confluência entre as 

indústrias civis e militares. A partir da diluição de custos na dualidade tecnológica, tem-se a 

oportunidade de entronizar o centro de decisão econômico (FURTADO, 1984, p. 105-8), isto 

é, de facultar a sociedade a ordenar o processo acumulativo em função de suas prioridades. 

A transnacionalização econômica é analisada como acessório à entronização de 

centros de decisão, ao domínio tecnológico e principalmente à integração sul-americana. 

Como salienta Paulo Vizentini (2004b, p. 103, 2007, p. 242), a integração é a prioridade da 

Política Externa brasileira, em cumprimento do mandamento constitucional, fazendo as vezes 

de um contrapeso à Alca. A transnacionalização pode variar no sentido de estar presente ou 

não no cenário regional e de ser ou não um suporte a esses objetivos. Segundo Darc Costa 
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(2009, p. 2-3), a criação de uma base industrial integrada na região, principalmente de 

indústrias de base e de defesa, é fundamental para os avanços da integração. Pode-se, desse 

modo, considerar que uma cooperação para blindados pode auxiliar na evolução de uma base 

industrial de defesa sul-americana. 

Através da análise da transnacionalização, o trabalho abordará as três esferas da 

guerra, de acordo com Martins (2008, p. 9-10): a estratégia, a operação e a tática. Primeiro 

considera-se a estratégia, o uso do meio militar em prol dos objetivos da política nacional, o 

que inclui guerras, alianças, compras e desenvolvimentos de equipamentos militares, além da 

capacidade de investir nos exércitos nacionais e na Base Industrial de Defesa (BID). Em 

seguida, as operações, o uso das campanhas e das batalhas para vencer a guerra, e também a 

capacidade logística e de custeio. Por fim, trabalha-se com a tática, o uso do combate para 

vencer campanhas e guerras, onde a busca por capacidade militar pode transbordar 

beneficamente para outros setores se a pesquisa, o desenvolvimento e a produção não derem 

lugar à simples importação. 

O estudo tem justificativa social e acadêmica. Primeiro, face aos acordos financeiros 

entre Brasil e França que já somam mais de oito bilhões de Euros, o que exige que sejam bem 

compreendidos e aproveitados de maneira a garantir um retorno econômico-social 

correspondente. A pesquisa vem se somar aos esforços de melhorar políticas públicas 

similares. Academicamente, o trabalho justifica-se pela importância de a Universidade 

assumir um protagonismo em relação ao acordo militar franco-brasileiro, sem precedentes na 

história do país, seja por suas finalidades indiretas – montantes envolvidos – ou extensão – 

ramos das Forças Armadas. 

Finalmente, para entender a aproximação entre Brasil e França, buscou-se uma base 

teórica no Realismo das Relações Internacionais. Segundo essa corrente, a cooperação 

internacional encontra na anarquia do sistema o principal constrangimento porque o 

cumprimento de acordos fica ameaçado face à ausência de uma autoridade central. Além 

disso, e principalmente, o sistema internacional anárquico enfrenta a sombra da guerra e pode 

fazer do amigo de hoje o inimigo do amanhã. Os Estados, com isso, não buscam apenas 

ganhos absolutos ao fazerem alianças, mas também atentam para os ganhos relativos com 

medo de que seu aliado, no futuro, possa valer-se dos benefícios da cooperação no lado 

oposto da balança. 

Com base nessas premissas realistas, Joseph Grieco (1988, p. 500-501) propõe 

determinar objetivamente a utilidade de cada cooperação, com base na subtração dos ganhos 
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absolutos pelos ganhos relativos, estes por sua vez multiplicados pela sensibilidade de cada 

Estado a essa diferença. Tem-se, então a fórmula da Tabela 2. 

 
TABELA 2 

COOPERAÇÃO INTERESTATAL DE GRIECO 

U = V - k(W - V) 
 DEFINIÇÃO EXEMPLO NO TRABALHO 

(Brasil comprando submarinos franceses) 

V O que o Estado ganha na cooperação Uma nova arma e a transferência de 
tecnologia: saltar etapas de P&D 

W O que o parceiro ganha na 
cooperação 

Acesso a novos mercados e diluição dos 
custos do projeto 

(W-V) Os ganhos relativos ou diferença de 
ganhos 

Diferenças no comércio de armas: 
superávit de um é o déficit do parceiro  

K 
Índice de sensibilidade face à 

diferença de ganhos. Sempre é maior 
do que zero 

A histórica relação França-Brasil diminui o 
índice, facilitando a cooperação 

U A utilidade da cooperação: o 
interesse do Estado em cooperar A construção de uma parceria estratégica 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: GRIECO (1988, p. 500-501). 

 

Se a teoria realista e esse modelo de Grieco estiverem certos, apenas a existência de 

interesses comuns não basta para que haja uma cooperação internacional e a equivalência de 

ganhos relativos, ou ao menos a percepção disso pelas partes envolvidas, é uma condição sine 

qua non para existência e permanência de parcerias. De maneira mais simples, Morgenthau 

(apud GRIECO, 1988) afirma que pode haver cooperação quando as concessões são 

aproximadamente iguais às compensações para cada uma das partes. Esse equilíbrio é, então, 

o desafio para construção de parcerias internacionais em qualquer área, mas ele torna-se ainda 

mais sensível na área de segurança, como é o caso da parceria entre Brasil e França. 

No primeiro capítulo, estuda-se a convergência das agendas de Política Externa e os 

condicionantes estratégicos do Brasil e da França. No segundo capítulo, resumem-se as 

atuais parcerias em curso e as perspectivas que envolvem a relação bilateral. No terceiro 

capítulo, analisa-se a relação entre modelo de transnacionalização, a endogeneidade do centro 

de decisão e a integração regional, com foco na indústria de defesa. Por fim, no quarto 

capítulo se pretende concluir a respeito das possibilidades de se estender a parceria franco-

brasileira para o Exército através do desenvolvimento conjunto de um blindado que atenda às 

necessidades das partes envolvidas e que sirva de impulso à Indústria Nacional. 
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Capítulo 1 

A PARCERIA ESTRATÉGICA BRASIL-FRANÇA (2005-2009) 
 

 

“Nós queremos criar juntos, produzir juntos e, se for possível, vender juntos.” 

Presidente Lula, durante visita de Sarkozy em 7 de setembro de 2009 

 

Este capítulo trabalha a parceria estratégica franco-brasileira com ênfase na 

aproximação securitária bilateral2, um foco específico dentro de uma área muito mais 

abrangente que são as Relações Internacionais, a aproximação das agendas francesa e 

brasileira de política externa e a integração sul-americana. Esses demais aspectos serão 

tratados indiretamente. O objetivo principal é, partindo-se de um panorama histórico recente, 

confirmar essa aproximação e analisar os condicionantes e ambas as políticas de inserção 

internacional que levam à confluência de interesses. 

Essa parceria é, como sustenta Martins Filho (2009, online), a primeira grande 

aproximação do Brasil com outro país na área de defesa desde o final da Guerra Fria. 

Empiricamente, ela encontra apenas dois exemplos similares no pós-Segunda Guerra 

Mundial: o Acordo de Assistência Militar com os Estados Unidos, que se estendeu de 1952 

até sua denúncia por Geisel em 1977, e o Acordo de Cooperação Nuclear com a Alemanha de 

1975, que culminou na construção das primeiras duas usinas de Angra dos Reis. A partir 

dessa premissa, passa a ser objetivo secundário deste capítulo o de demonstrar o que, além da 

relevância francesa no sistema internacional e do volume financeiro envolvido, faz dos 

acordos com a França tão diferentes de tantos outros assinados ao longo do governo Lula.3 

A delimitação temporal deste capítulo abarca quatro anos, o que compreende o 

período entre a visita de Lula a Paris em julho de 2005 e a visita de Sarkozy a Brasília em 

setembro de 2009. Trata-se da análise de um curto período da história recente dos dois países 

                                                        
2 Sabe-se que o conceito de segurança (securitário ou da área de segurança) vem sendo alargado nos últimos 

anos, chegando a tratar de tudo o que ameaça a existência do Estado, da sociedade, do indivíduo e de seu 
meio, englobando diversos aspectos sociais, econômicos e até mesmo ambientais (BUZAN, WAEVER, 
2003). Entretanto, trabalha-se aqui com a segurança na sua abordagem realista mais clássica, a militar e 
interestatal. Dar-se-á o mesmo sentido, então, para as expressões “cooperação securitária” e “cooperação 
na área de defesa”. 

3 Entre 2003 e a data desta pesquisa, o Brasil assinou acordos de cooperação na área de defesa e de tecnologia 
militar com vinte outros países, a saber: Argentina, Colômbia, Índia, Peru, Turquia e Ucrânia, esses já em 
vigor, além de África do Sul, Bolívia, Chile, Coreia do Sul, El Salvador, Guatemala, Guiné Bissau, 
Honduras, Itália, Moçambique, Paraguai, Portugal e Suriname, esses últimos aguardando aprovação e 
ratificação. Fonte: Ministério de Relações Exteriores, através do site: <www.mre.gov.br>. Acesso em: 01 
out. 2009. 
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pela qual se pode confirmar a velocidade da aproximação. Todavia, também considera-se o 

passado comum mais distante que tem influência na percepção mútua frente às atuais 

parcerias, como salienta Grieco (1988, p. 500-501) quando acrescenta o índice de 

sensibilidade “k” à sua fórmula realista de cooperação internacional.4 

 

1.1. Histórico das Relações Bilaterais Securitárias5 
A primeira grande cooperação securitária entre a França e o Brasil republicano deu-se 

em 1919 quando chega ao Rio de Janeiro, fruto de negociações paralelas durante assinatura do 

Tratado de Versalhes, a missão militar francesa encarregada de reestruturar o Exército 

Brasileiro (TAVARES, 1979, p. 267-280)6. Ao longo do Entre-guerras, a França representou 

a grande referência para as Forças Armadas brasileiras, sendo eclipsada somente ao final da 

década de trinta devido a uma maior inserção estadunidense. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a continuidade da parceria com a França torna-se 

inviável devido à forte hegemonia norte-americana e à fraqueza francesa ao término da 

guerra. Observa-se, assim, o predomínio dos armamentos dos Estados Unidos nas compras 

brasileiras e as iniciativas alemãs de aproximação, efetivadas nas usinas nucleares. Nos anos 

sessenta e setenta, o Brasil procurou França, Estados Unidos e Alemanha para associá-los ao 

seu programa nuclear, porém apenas este último “mostrou-se disposto a negociar 

transferência de tecnologia” (OLIVEIRA, 1999, p. 143). As exceções do período são 

pontuais: nos quarteis, o pensamento militar brasileiro foi influenciado pela doutrina francesa 

de Guerra Revolucionária, com efeitos na Doutrina de Segurança Nacional (MARTINS 

FILHO, 2008). Além disso, em 1976, é assinado um Acordo de Cooperação Técnico-Militar 

pelo qual a França disponibiliza conselheiros que auxiliam no controle do tráfego aéreo, 

sendo que o país forneceu três das quatro unidades do SINDACTA (Sistema Integrado de 

Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, embrião um sistema brasileiro de C4ISR) nessa 

década. No nível de governos, é a partir de meados da década de noventa que “diversas 

                                                        
4 Ver p. 16 deste. Para o Grieco (1988), a viabilidade da parceria também está relacionada ao predomínio de 

alianças ou de tensões nas relações bilaterais, o índice “k” influencia a aceitação de diferentes ganhos 
relativos. 

5 No Anexo 1, histórico das relações securitárias entre Brasil e França, além dos fatos político-econômicos 
relevantes para seu entendimento. 

6 Em linhas gerais, Lyra Tavares (1979, p. 267-280) e Voltaire Schilling (2009) apontam que os militares 
brasileiros admiravam seus colegas franceses pela conduta durante as batalhas na Frente Ocidental: os 
marechais Joffre e Petain desfrutavam de grande popularidade nos quartéis devido às campanhas de 
Marne e Verdun. A partir dessa admiração, foi feita a opção pela doutrina francesa de defesas fixas e de 
grande concentração de infantaria. 
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iniciativas foram empreendidas para modificar aquele velho quadro de desinteresse e de 

desinformação” (LESSA, 2000b, p. 49).  

O conceito de “estratégico” passou a reger as relações franco-brasileiras a partir dos 

mandatos de Jacques Chirac e Fernando Henrique Cardoso, ainda que o viés econômico 

prevalecesse sobre os demais. Em 1996, assinou-se um Acordo-Quadro de Cooperação que 

instituiu uma comissão bianual para tratar das relações bilaterais, mas que não invocou uma 

parceria para a área de defesa. No ano seguinte, durante encontro dos presidentes na Guiana 

Francesa, a fronteira comum entre o estado brasileiro do Amapá e território francês de 

ultramar foi reconhecida como ponto de comunicação entre o Mercosul e a União Europeia e 

a França apresenta-se como porta de entrada para o projeto europeu de integração. Ainda 

durante o governo FHC, a França foi o único país europeu a participar do primeiro exercício 

aéreo Cruzeiro do Sul (CRUZEX) que reuniu também aeronáuticas da Argentina, do Brasil e 

do Chile na cidade de Canoas/RS.7 

Essa reaproximação realizou-se em consonância com a política externa brasileira do 

período que, como afirma Vizentini (2004b, p. 103), buscou aliança com outros blocos 

político-econômicos para minimizar a influência norte-americana e a iniciativa da ALCA. 

Entretanto, somente nos anos dois mil o termo “estratégico” passa a abarcar também uma 

parceria securitária mais concreta.8 

Ao longo de seu primeiro mandato, entre 2003 e 2006, o presidente Lula encontrou-se 

sete vezes com seu colega francês Jacques Chirac, seja através de visitas oficiais ou de 

cúpulas e eventos multilaterais.9 Em julho de 2005, uma comitiva presidencial acertou em 

Paris o fornecimento de doze caças franceses Mirage 2000, por 60 milhões de euros, que 

seriam comissionados na base aérea de Anápolis (JANES, 2008a). A compra viabilizou uma 

capacidade mínima de defesa da capital federal face ao cancelamento do programa F-X BR10 

no início do mesmo ano. Na mesma visita oficial, Lula foi convidado de honra para assistir ao 

                                                        
7 A França participou de todos os exercícios Cruzex desde sua primeira edição em 2002. O evento é bianual, 

ocorrendo em anos pares. Esse treinamento simula o combate entre aeronaves e envolve forças áreas do 
Brasil e de alguns países sul-americanos como Argentina, Chile e Venezuela. A sua última edição teve 
sede em Natal/RN em 2008. 

8 O próprio presidente Lula afirma em entrevista (2009) que o diálogo com a França intensificou-se durante seu 
mandato. Analisa-se, então, esse crescimento da parceria que nos últimos anos vem tomando um viés 
securitário. 

9 Segundo a Agenda do Presidente, disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/presidente/agenda/>, foram 
quatro encontros durante fóruns multilaterais (nos Estados Unidos, no México e na Suíça) e três visitas 
oficiais. 

10 O programa F-X BR foi instituído em 1999 e objetivava a renovação dos vetores de superioridade aérea 
brasileiros, em especial dos defasados Mirage III projetados na década de 1950 em uso pelo Brasil havia 
33 anos, através de seleção para compra de caças de última geração. Com orçamento de 700 milhões de 
dólares, foi cancelado oficialmente em fevereiro de 2005. 
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desfile de 14 de julho no Champs-Élysées e foram assinados dois acordos – um relativo à 

cooperação na área da aeronáutica militar e um protocolo de intenções na área de tecnologias 

avançadas – que estimulam a coordenação de empresas públicas e privadas e a troca de 

experiências. 

Nesse sentido, foram criados grupos de trabalho para tratar de energia nuclear, 

tecnologias de defesa e inovação tecnológica, entre outras áreas, cuja função é também 

vislumbrar as possibilidades de cooperação para fornecimento de material de defesa, 

especialmente no âmbito da aeronáutica. Por fim, Jacques Chirac confirma o apoio francês à 

candidatura brasileira a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU e ambos os 

presidentes salientam a importância da data para a relação Brasil-França. Devido a essas 

ações concretas, a visita oficial Lula da Silva e sua comitiva durante a festa nacional francesa 

de 2005 tornou-se um marco da intensificação da cooperação bilateral securitária.11 

No ano seguinte, é a vez de Chirac visitar o Brasil. Através da Declaração de Brasília 

de 25 de maio de 2005, os chefes de Estado saudaram os trabalhos dos grupos criados meses 

antes que, no entender deles, já apresentavam resultados práticos. Assinalou-se também a 

intenção de se criar um mecanismo de consultas políticas franco-brasileiro relacionado à 

parceria estratégica. Quase um ano mais tarde, em maio de 2007, Jacques Chirac dá lugar a 

seu substituto, o candidato de direita Nicolas Sarkozy, que manteria, em linhas gerais, uma 

vontade política de aprofundar as relações franco-brasileiras. Até hoje, entre reuniões de 

trabalho e visitas oficiais, Lula e Sarkozy encontram-se oito vezes12, sem contar ainda outros 

diálogos de alto nível entre ministros da Defesa e das Relações Exteriores, o que traduz um 

relacionamento bilateral com frequência e intensidade sem precedentes.  

Em junho de 2007, o recém empossado Ministro da Defesa francês, Hervé Morin, e o 

seu colega brasileiro, Waldir Pires, declaram intenção de cooperarem em suas áreas. Essa 

proposta concretiza-se um semestre depois, quando Morin e o novo ministro brasileiro, 

Nelson Jobim, assinam em Paris, em 29 de janeiro de 2008, o Acordo Relativo à Cooperação 

no Domínio da Defesa e ao Estatuto de suas Forças. Os presidentes, por sua vez, saudariam 

sua assinatura no mês seguinte, reunidos em São Jorge do Oiapoque, concordando também 

em dar prosseguimento à cooperação entre forças armadas francesas presentes na Guiana e as 

forças brasileiras.  

                                                        
11 Também em 2005, após a visita, o Brasil ratifica o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento das 

Utilizações Pacíficas da Energia Nuclear de 2002.  
12 De acordo com a Agenda do Presidente, foram três visitas oficiais: no Oiapoque, no Rio de Janeiro e em 

Brasília.  
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Quando em vigor, esse tratado dotará o pessoal militar e civil a serviço dos Ministérios 

de Defesa de ambas as partes de condições diferenciadas, estabelecendo como deverão 

comportar-se quando estacionados no país anfitrião, quais as responsabilidades do país 

remetente e qual a jurisdição a ser aplicada em diferentes situações. O SOFA13 fornecerá, com 

isso, as bases legais para a cooperação securitária nos territórios de Brasil e França 

(MIGNON, 2009, p. 5). Esse acordo esclarece inclusive que a parceria poderá assumir as 

seguintes formas: cooperação para pesquisa e desenvolvimento; logística e aquisição de 

produtos, serviços e equipamentos de defesa; reuniões de diversos níveis de comando; 

intercâmbio estudantil, cursos e seminários; treinamentos, instrução e exercícios conjuntos e, 

por fim, compartilhamento de conhecimentos e de experiências adquiridas durante operações 

e missões de paz. Portanto, toda uma gama de possibilidades a serem exploradas. 

O Ministro da Defesa francês retribuiu a visita ainda em 2008 quando se encontrou 

com Celso Amorim e Nelson Jobim em Brasília. Ao final do ano, Sarkozy visitou 

oficialmente o Rio de Janeiro, fazendo-se presente na II Cúpula Brasil-União Europeia, pois a 

Presidência rotativa do bloco estava a cargo do Hexágono. Aproveitando a ocasião, os 

presidentes Lula e Sarkozy também discutiram a agenda bilateral e adotaram um Plano de 

Ação para a parceria estratégica entre França e Brasil, reafirmando intenção de serem 

parceiros privilegiados. O documento dedica um capítulo à área da defesa, onde fica expresso 

que: 

[Ambos] comprometem-se, nesse sentido, a desenvolver cooperação de longo prazo, 
fundada em parcerias industriais, transferência de tecnologia, formação e 
aprendizagem, quando de mútuo interesse. Tal cooperação basear-se-á no 
intercâmbio sobre matéria de segurança no quadro do diálogo estratégico entre os 
Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil e da França. (BRASIL; 
FRANÇA, 2008, c. 3, grifo nosso).  

No mesmo capítulo do plano assinalam-se as possibilidades de parceria para a 

aeronáutica militar, para digitalização do campo de operações através do projeto “combatente 

brasileiro do futuro” e para o desenvolvimento conjunto de redes de vigilância e de 

comunicação. Em todos esses pontos, a França aparece, em linhas gerais, como fornecedora 

de tecnologia e o Brasil como o país receptor e beneficiado. Por fim, o plano é ainda mais 

específico quando se refere ao fornecimento e à produção de helicópteros de transporte14 e de 

submarinos da classe Scorpène, sendo que essa última negociação é tratada separadamente no 

Acordo na Área de Submarinos. Também assinado em 23 de dezembro de 2008, esse 

                                                        
13 Sigla em inglês (Status of Forces Agreement) para Acordo sobre Estatuto das Forças. 
14 Helicópteros do tipo EC-725, da Eurocopter, empresa que pertence ao conglomerado europeu EADS.  
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documento detalha as condições de transferência de tecnologia e de financiamento, a 

formação de empresas comuns ou consórcios, deixando claro que a parte francesa participará 

apenas da construção e da concepção da parte não-nuclear do SNBR (Submarino Scorpène 

Nuclear Brasileiro). O governo brasileiro escolheu, assim, atualizar a sua frota de submarinos 

convencionais através da parceria com a França que também o auxiliará no antigo objetivo de 

tornar-se a sétima nação do mundo dotada de submarino de propulsão nuclear para defesa de 

seus mares15. Em setembro de 2009, o Senado Federal aprovou empréstimo internacional de 

mais de seis bilhões de euros para financiar essas compras, a ser quitado até 2029. A essa 

soma, juntam-se a outros dois bilhões e meio de euros pagos pelo Tesouro Nacional 

(BRASIL, 2009, online). 

Finalmente, o último grande encontro entre os presidentes deu-se em 7 de setembro de 

2009, em Brasília. Sarkozy visitou a cidade como convidado de honra do desfile militar que 

celebrou a independência do Brasil, no qual também participaram tropas francesas, e o 

assistiu ao lado do presidente Lula. Na ocasião, recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul 

no seu grau Grande Colar, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Durante a visita, 

finalizaram-se os acordos para compras de submarinos e helicópteros, fez-se um balanço da 

implementação do Plano de Ação e os chefes de Estado anunciaram abertura de negociações 

para a compra brasileira junto à França de caças Rafale, da Dassault, ao abrigo do programa 

F-X 2, indicando o favoritismo político francês na concorrência. 

Essa preferência pelos caças franceses justifica-se principalmente pela transferência 

“irrestrita” de tecnologia, garantida pelo próprio presidente francês em carta sigilosa 

(MONTEIRO, 2009, 2009b), e pela parceria estratégica franco-brasileira (MORIN, 2009). 

Durante essa visita de Estado, Lula e Sarkozy emitiram declaração conjunta na qual analisam, 

além de outros aspectos, a cooperação em curso na área defesa. Destacaram que através dos 

acordos que envolvem submarinos e helicópteros, “pela primeira vez, engenheiros e técnicos 

brasileiros e franceses trabalharão juntos no desenvolvimento e na produção de equipamentos 

de defesa” (LULA DA SILVA; SARKOZY, 2009b). Os presidentes saudaram a iniciativa das 

empresas Agrale S.A. e Renault Truck Défense de buscarem associação industrial para 

produção e comercialização de veículos terrestres militares, assunto que será abordado no 

capítulo quatro. Os ministros da defesa também publicaram declaração conjunta de intenções 

na qual se comprometem a encorajar e favorecer a criação de empreendimentos de interesse 

comum e a desenvolver cooperação tecnológica e industrial. 
                                                        
15 Os outros seis países são os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia, a China, a própria França e, 

recentemente, a Índia. 
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Concluindo, ao se considerar o número de acordos estratégicos e da área de defesa 

como indicador da parceria bilateral Brasil-França, tem-se a Tabela 3. 

 

TABELA 3 

ATOS BILATERAIS BRASIL-FRANÇA NA ÁREA DA DEFESA 
# ACORDO DATA (1) 
1 Acordo-Quadro na Pesquisa e nos Usos do Espaço Exterior para 

Fins Pacíficos. 
Novembro de 1997 

2 Acordo de Cooperação para o desenvolvimento das Utilizações 
Pacíficas da Energia Nuclear. 

Outubro de 2002 

3 Protocolo de Intenções Referente à Cooperação na Área das 
Tecnologias Avançadas e de suas Aplicações. 

Julho de 2005 

4 Acordo para Cooperação na Área da Aeronáutica Militar. Julho de 2005 
5 Acordo Relativo ao Fornecimento de Materiais e Serviços no 

Âmbito da Aeronáutica Militar. 
Julho de 2005 

6 Acordo Relativo à Cooperação no Domínio da Defesa e ao 
Estatuto de suas Forças. 

Janeiro de 2008 

7 Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a 
República Francesa. 

Dezembro de 2008 

8 Acordo na Área de Submarinos. Dezembro de 2008 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: Dados do Ministério das Relações Exteriores, disponíveis em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/bifrance.htm>. Acesso em: 01 set. 2009. 

(1) Até a presente data, não estão vigentes os acordos número 6 e 8. 
 

Esse resumo demonstra a intensificação das relações bilaterais que se manteve mesmo 

frente à alternância dos governos. Uma vez comprovada a parceria, dá-se prosseguimento ao 

capítulo buscando os condicionantes estratégicos que impulsionam a cooperação. 

 

1.2. Condicionantes Estratégicos e a “Aliança para Mudança” 
Apesar dos diferentes índices sócio-econômicos e de estarem localizados em 

diferentes regiões do globo, Brasil e França apresentam pontos comuns em suas agendas de 

política externa. Também partilham condicionantes estratégicos específicos à área de defesa 

que influem direta ou indiretamente na adoção e na evolução da cooperação securitária. 

Ambos procuram inserir-se com autonomia no sistema internacional, em favor do 

multilateralismo, o que permite aos seus governos projetarem juntos, como fizeram Lula e 

Sarkozy (2009a) através de artigo, “uma ‘Aliança para Mudança’, a fim de promover [...] uma 

ordem mundial mais democrática”, onde está inserida a parceria bilateral. Os atuais 
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presidentes reafirmam essa afinidade entre seus países quanto a objetivos e a interesses no 

cenário internacional, colocando a atual concertação franco-brasileira em um patamar sem 

precedentes nas relações bilaterais (SARKOZY, 2009; LULA DA SILVA, 2009). 

A. Independência nacional e desalinhamento 

Fundamental para elaboração de acordos de defesa viáveis é uma mínima margem de 

manobra frente à hegemonia, principalmente quando tratamos de países da América Latina e 

da Europa, tradicionais zonas de influência dos Estados Unidos. Na França, o sacro-saint 

principe de l’indépendance nationale16 esteve presente durante o governo Chirac, como 

esclarecem Lombart (2009) e Aquino (2003), e a sua observância é uma tendência histórica 

baseada na pretendida universalidade, no nacionalismo e na ideia da grandeza do país 

(LESSA, 2000, p. 45). No início do século, Lessa já assinalava esse processo ao afirmar que: 

 “A rota de afirmação da França como potência de porte médio 
passa pela adoção de posturas que, frequentemente, conduzem a divergências 
com os EUA. Essa tendência tornou-se ainda mais pronunciada desde 
meados da década de noventa, [...] a decisão de tentar fazer avançar o 
processo de integração pela via [...] menos dependente em relação à 
liderança mundial.” (2000, p. 53) 

No governo Sarkozy, mesmo diante do reingresso francês ao Comando Integrado 

OTAN em 200917, também nota-se traços desse princípio como, por exemplo, no Livro 

Branco da Defesa de 2008 que objetiva, entre outros aspectos, uma autônoma projetação 

militar e uma independente dissuasão nuclear (COURT DE COMPTES, 2009; FRANÇA, 

2008, p. 169-173, p. 266). Entre os cinco maiores países da União Europeia, a França tem a 

menor presença militar dos Estados Unidos, não abriga bases ou sede de algum comando 

(IISS, 2008)18. 

Com relação ao Brasil, percebem-se dois grandes momentos em direção a uma mínima 

autonomia na área de defesa. Primeiro, a denúncia do Acordo de Assistência Militar com os 

                                                        
16 Princípio sagrado da independência nacional. De tradição gaulista, apresentava a França como terceira via da 

Guerra Fria a partir dos anos 60 e, ao término do conflito, projeta a presença efetiva do país num mundo 
multipolar. 

17 A França havia deixado a OTAN em 1966, na presidência do General De Gaulle que a via como reflexo das 
posições de Washington. O impacto do retorno para o governo Sarkozy, no entanto, deve ser relativizado, 
pois o processo já havia iniciado antes com as tentativas dos governos Mitterrand, socialista, (AQUINO, 
2003) e Chirac, de tradição gaulista (LASSERRE, 2009, online). O reingresso também não se dá de forma 
plena porque o país não integrará a estrutura nuclear da organização. 

18 A Alemanha abriga a maior base norte-americana no exterior, mais de sessenta mil soldados. O Reino Unido 
conta com a sede do Comando Estratégico na Europa, com mais de dez mil militares. A Itália tem uma 
sede do Comando Europeu e cerca de dez mil soldados. A Espanha abriga em torno de mil militares 
norte-americanos na base aérea de Morón de la Frontera. A França tem apenas 69 militares. Há inclusive 
menos militares norte-americanos no Hexágono do que na Rússia (76), notoriamente tradicional rival 
estadunidense (IISS, 2008). 
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Estados Unidos em 1977 que constituiu o marco notável da diminuição da influência norte-

americana nas questões militares: “a partir da década de 1970, o Brasil passa a produzir 80% 

de seu material bélico, importando os 20% restantes de países com mínima participação 

americana”19 (VIZENTINI, 2004, p. 223). Segundo, uma maior capacidade de negociação 

obtida a partir dos anos 2000, quando também se intensificam as relações entre Brasil-França: 

O ‘desalinhamento da política’ externa em relação ao ‘consenso’ liberal norte-
atlântico como forma de recuperar a ‘capacidade de negociação’. [...] o Brasil age 
com otimismo e vontade política, criando constantemente fatos políticos na área 
internacional. [...] Isso capacita o país para iniciativas como o ingresso num 
Conselho de Segurança da ONU reformado, como membro permanente. Enfim, o 
Brasil desenvolveu uma diplomacia própria. (VIZENTINI, 2007, p. 244, grifo 
nosso). 

No meio militar, a busca por autonomia estratégica surge primeiro na Marinha 

Brasileira, nos anos 1970. No Exército, embora com menor intensidade, “a intenção de 

construção de potência trazia inevitavelmente na mesa a necessidade de desenvolver a 

capacidade estratégica brasileira e de diminuir suas vulnerabilidades.” (MARTINS FILHO, 

2006, p. 58) e “sem mudanças do referencial estratégico, chegou-se à necessidade de 

autonomia tecnológica”. (MARTINS FILHO, 2006, p. 86). Esse comportamento é atual e foi 

recentemente levantado pela Estratégia Nacional de Defesa. 

B. Afinidades internacionais 

Brasil e França convergem em outros temas internacionais que, de certo modo, 

fornecem suporte à aproximação securitária. Em linhas gerais, suas políticas internacionais 

estão inseridas num contexto de integração regional, onde constituem um dos pilares. Trata-se 

de um processo mais maduro para a França e embrionário para o Brasil, mas para o qual este 

país concede importância de Estado. Em segundo lugar, defendem reformas da governança 

global e das instituições internacionais, tais como o FMI, o Banco Mundial, o Conselho de 

Segurança da ONU e um recém logrado novo status para o G20, a fim de remediar “o patente 

déficit de representatividade e de coerência do sistema multilateral” (LULA da SILVA, 

SARKOZY, 2009a). Por fim, ambos engajam-se na busca pela multilateralidade com seus 

importantes pesos no sistema internacional: o Brasil privilegia as relações sul-sul no atual 

governo, buscando espaços não ocupados e mantendo diálogos prósperos com colegas 

emergentes no âmbito do G20, do IBAS e dos BRICs (VIZENTINI, 2007, p. 244-245), 

enquanto a França ainda possui uma das mais vastas inserções internacionais do mundo, em 

                                                        
19 No início dos anos 1990, a situação mudou e não era mais possível buscar os equipamentos necessários na 

Base Industrial de Defesa devido à sua drástica perda de capacidade.  
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declínio, mas apoiada em ex-colônias e no seu legado histórico-cultural.20 Nesse sentido, 

ambos os países consideram-se atuantes na nova ordem mundial e “desejam oferecer ao 

mundo sua visão compartilhada de um novo multilateralismo” (LULA da SILVA, 

SARKOZY, 2009a). 

Os dois Estados também se projetam sobre África. A aproximação com o continente é 

ponto destacado da política internacional do Brasil, principalmente com a África Austral e os 

países de língua portuguesa: “é fato que a África possui posição privilegiada na estratégia de 

inserção internacional [...] do governo Lula” (VIZENTINI, PEREIRA, 2009, online), o que se 

concretiza em viagens presidenciais e em parcerias.21 A França, por sua vez, apesar de estar 

perdendo posição relativa no continente frente a países como China e Índia, ainda mantém 

interesses históricos que passam por suas ex-colônias e por acordos de cooperação em 

diversas áreas, incluindo a da defesa. Nesse contexto, em 2005 já se vislumbrava uma parceria 

conjunta do Brasil e da França com países africanos através de grupo de trabalho. Em 2008, 

no Plano de Ação da Parceria Estratégica ficou expressa a intenção de fortalecer a cooperação 

em terceiros países, em particular na África. 

Na via diplomática, a reciprocidade vem sendo factual e de alto nível político. Por um 

lado, a França suporta, entre outras reformas, a candidatura brasileira ao Conselho de 

Segurança da ONU a partir do governo Chirac e vem intensificando esse apoio desde o 

começo do mandato de Sarkozy.  

Por outro lado, o Brasil reconhece interesse do Estado francês na Amazônia e na 

consequente participação nas atividades ligadas ao Tratado de Cooperação da Amazônia, 

através da Guiana Francesa. O território ultramarino limita-se com o Brasil ao longo de 730 

quilômetros, a maior fronteira exterior da França, constitui enclave territorial francês de 86 

mil quilômetros quadrados na América do Sul e, por consequência, suporte para sua inserção 

na região amazônica. Trata-se de um ponto de ligação entre França e Brasil, mas também 

entre União Europeia e Mercosul. A Guiana Francesa abriga também o Centro Espacial 

Guianense de Kourou, de importância estratégica para o programa espacial francês e europeu, 

além de base para inúmeros lançamentos desde 1973 por localizar-se próximo à Linha do 

Equador. 

                                                        
20 Organização Internacional da Francofonia, por exemplo, tem 56 estados-membros, sendo que 32 adotam o 

Francês como língua oficial. Ademais, a França conta com a segunda maior rede diplomática do mundo, 
atrás apenas dos Estados Unidos, tendo 156 embaixadas. 

21 O Brasil também se insere na África através da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e da participação 
na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, com sede em Brasília. 
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Finalmente, Brasil e França também se apresentam, um para o outro, como portas de 

entrada para suas regiões. Tanto a Europa Ocidental quanto a América Latina despertam 

interesse da França e do Brasil, respectivamente. A importância da América Latina para a 

França vem alternando-se ao longo do tempo. Desde uma postura ativa de inserção que no 

século XIX, baseada nos preceitos culturais e universalistas22, até uma apatia no pós-Segunda 

Guerra quando passou a ser impossível concorrer com a influência norte-americana. Hoje, o 

Brasil é a plataforma para inserção da França em uma região esquecida por ela nas últimas 

décadas. 

Já a Europa Ocidental, como aponta Lessa (2000), funciona para a política externa 

brasileira como contrapeso à poderosa órbita gravitacional dos Estados Unidos, onde o Brasil 

sempre encontrou receptividade: 

Se as alternativas políticas criadas pelas sucessivas aberturas para o continente 

europeu mostraram-se mais efêmeras do que seria necessário para redimir a 

dependência face vis-à-vis dos norte-americanos, ao menos agiram para conformar a 

tesa da alternativa no contexto do cálculo estratégico da política exterior [...], 

enquanto eram auferidos ganhos concretos. [...] Pode-se afirmar, portanto, que o 

Brasil sempre considerou as possibilidades oferecidas pelas relações com os 

diferentes países da Europa Ocidental para atingir com maior precisão e 

refinamento os insumos necessários para realização de seu interesse nacional.” 

(LESSA, 2000, p. 59, grifo nosso). 

Trata-se, portanto, de uma alternativa para todas as dimensões das relações 

internacionais. Não apenas político-econômica, mas também estratégica, para a área de 

segurança e de defesa, para a compra e desenvolvimento de armamentos.23  

C. Novas políticas de defesa 

Acordo de Relativo à Cooperação no Domínio da Defesa e ao Estatuto de suas Forças 

repercutiu na França de tal maneira que se elaborou um relatório na Assembleia Nacional 

Francesa, recomendando a aprovação do mesmo e afirmando que tanto Brasil como França 

vêm dando passos importantes no sentido de atualizar suas forças e adaptá-las aos novos 

desafios da guerra: “O Brasil recentemente lançou uma reforma, similar à francesa, a fim de 

                                                        
22 Quando se cunhou o termo “América Latina”, de autoria francesa, facilitando a inserção do país na porção 

ibérica da América. 
23 Exemplo prático é a atual barganha realizada pelo governo do Brasil frente à concorrência entre França, 

Estados Unidos e Suécia para fornecimento de caças ao país. Os europeus apresentam-se como 
alternativas à insuficiente transferência de tecnologia quando se compra equipamentos militares dos 
Estados Unidos. O próprio Ministro da Defesa do Brasil reconhece que os antecedentes estadunidenses 
em relação à transferência de tecnologia pesam contra suas empresas. 
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modernizar consideravelmente a organização, o funcionamento e o equipamento de suas 

forças” (MIGNON, 2009, p. 5, tradução nossa). Ambas ainda encontram-se na fase do 

discurso e das intenções expressas em documentos, mas é relevante analisá-las como 

indicadores de interesses e de movimentos convergentes. 

Como aponta Saint-Pierre24 (2009, p. 30, tradução nossa), “Poucas vezes na sua 

história o Brasil manifestou seus propósitos de defesa em sua política externa com a 

consistência e profundidade atual”. Isso decorre da publicação de diferentes documentos a 

partir de 2005 que expressam as intenções de reformar e atualizar as Forças Armadas e que 

introduzem novos conceitos de seu emprego e da defesa do Brasil face ao sistema 

internacional. Em meados de 2005 é aprovada a nova Política de Defesa Nacional que 

apresenta o atual cenário mundial como mais imprevisível do que a bipolaridade da Guerra 

Fria, explicitando a necessidade de pensar a Defesa Nacional de modo compatível com a nova 

estatura político-estratégica do país. O documento também confere importância à dissuasão, 

ou ainda, importância “à existência de uma capacidade militar com credibilidade e apta a 

gerar efeito dissuasório” (SAINT-PIERRE, 2009, p. 5, tradução nossa). Em 2007, Lula 

anuncia o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), incluindo também a área de defesa 

e em consonância com a Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID) de 2005. Ambas as 

iniciativas estimulariam, grosso modo, a reestruturação e o fortalecimento da BID.25 

Finalmente, em 2008, publicou-se a Estratégia Nacional de Defesa, equivalente 

brasileiro aos livros brancos de outros países, que “contempla aspectos que haviam sido 

insuficientemente tratados e arrisca desenhar a definição do que poderíamos chamar de 

‘grande estratégia” (SAINT-PIERRE, 2009, p. 22, tradução nossa), privilegiando dois 

importantes conceitos para as Forças Armadas: flexibilidade – fazer-se presente no grande 

território nacional de modo a deixar o inimigo constantemente desequilibrado – e a 

elasticidade – capacidade de aumentar a dimensão das forças em caso de necessidade. Ela 

aborda inclusive os meios necessários para assegurar sua eficácia, ficando claro, então, o 

papel fundamental do domínio de tecnologias com ênfase nos setores cibernético, espacial e 

nuclear. “Nos três setores, as parcerias com outros países e as compras de produtos e serviços 

                                                        
24 Héctor Saint-Pierre é pós-doutor pela Universidade Nacional Autônoma do México e coordena a Área de 

“Paz, Defesa e Segurança Internacional” da Universidade Sant-Tiago Dantas. 
25 Segundo a Política Nacional de Defesa, a Base Industrial de Defesa é o conjunto das empresas estatais e 

privadas, bem como as organizações civis e militares, que participem de uma ou mais das etapas de 
pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa. 
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no exterior devem ser compatibilizadas com o objetivo de assegurar espectro abrangente de 

capacitações e de tecnologias sob domínio nacional.” (BRASIL, 2008, p. 24). 

O esclarecimento internacional das percepções brasileiras parece ser também ponto de 

barganha para a evolução da parceria e das negociações de armamentos com transferência de 

tecnologia e conhecimento: 

[...] as viagens empreendidas pelo Ministro da Defesa, Nelson Jobim, [em 2008] 
buscando mercado onde reequipar o deteriorado parque bélico das Forças Armadas 
brasileiras, mostraram a necessidade de contar com um documento que [...] deixasse 
claras intenções brasileiras em sua área de projeção. Alguns governos, 
especialmente europeus, ainda que estivessem ávidos a realizar vendas que 
ajudariam seus países em meio à crise econômica [...], condicionaram as 
negociações a uma perspectiva mais clara da política de defesa brasileira.” (SAINT-
PIERRE, 2009, p. 20, tradução e grifo nossos). 

Os movimentos rumo à atual parceria Brasil-França, nos seus diversos níveis da área 

de defesa que vão desde compra e venda de armas até exercícios militares, passando pelo 

ponto crucial da transferência de conhecimentos estratégicos, inserem-se nesse conjunto de 

intenções de melhorar a capacidade nacional de dissuasão e de projeção. O governo francês, 

por sua vez, também publicou recentemente sua política nacional de defesa na forma de livro 

branco.  

O documento, de junho de 2008, reafirma a importância da dissuasão nuclear e da 

capacidade de projeção estratégica e tática, alterando a escala de prioridades das Forças 

Armadas francesas. Tal política contrasta com a anterior desativação de vetores nucleares que 

se iniciou no governo socialista de Mitterrand e perpassou o governo Chirac, quando a França 

se absteve de uma dissuasão independente, abrigando-se no guarda-chuva nuclear norte-

americano.26 Trata-se de uma situação oposta ao atual texto do Livro Branco de Defesa: 

Frente a uma diversidade de situações nas quais a França poderá se encontrar 
engajada, a credibilidade de nossa dissuasão na possibilidade de o chefe de Estado 
dispor, de maneira independente, de uma gama de opções suficientemente largas e 
de um conjunto de meios diversos. (FRANÇA, 2008, p. 69-70, tradução e grifo 
nossos) 

                                                        
26 Entre 1991 e 1997, a França diminui seus veículos de entrega nucleares na proporção de 2,5 para 1 (250 para 

100), tendo desativado também as armas baseadas em plutônio, mísseis baseados em terra, os Mirage IV 
– espinha dorsal do arsenal estratégico – e o mísseis Hades. Além disso, a França é o primeiro Estado 
nuclear a abandonar testes por completo, em 1996. Sobre o porquê de excluir a França do atual balanço 
internacional de armas estratégica, ver Fabrício Avila (2008, p. 31-33) e GlobalSecurity.org, sessão 
França, disponível em: <http://www.globalsecurity.org/wmd/world/france/nuke.htm>. Acesso em: 01 
nov. 2009. 
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 Essa mudança influi no desenvolvimento de futuros armamentos, inclusive com 

alteração do calendário de compras e com revisão dos programas de reaparelhamento27. Tem-

se também o objetivo de alcançar um novo modelo de forças armadas em 2025, e não mais 

em 2015. “Todas essas evoluções terão, evidentemente, efeito sobre a atividade e os 

resultados financeiros da Indústria de Armamentos e, por consequência, na Base Industrial e 

Tecnológica de Defesa28” (COURT DE COMPTES, 2009, p. 687, tradução nossa.) 

Conclusão do capítulo 1 

A escolha da França como parceiro estratégico e fornecedor de equipamentos de 

defesa passa por essas afinidades político-militares nos planos interno e externo. Além disso, 

a França, juntamente com a China, a Rússia e os Estados Unidos, é hoje um dos poucos, senão 

apenas um de quatro, países que possui uma indústria capaz de produzir uma variada gama de 

produtos militares que abarca desde porta-aviões até submarinos nucleares, passando por 

caças, blindados, fragatas, mísseis, usinas nucleares, helicópteros e diversos outros 

equipamentos. Trata-se da herança da Guerra Fria, da ideia de dissuasão autônoma, que 

garantiu à BID um mercado interno interessado na independência estratégica. 

Essa diversificada gama de produtos tem justificado, por exemplo, a opção do governo 

brasileiro pela estatal francesa DCNS para o fornecimento de uma nova frota de submarinos 

em detrimento das concorrentes alemãs, tradicionais fabricantes de submarinos convencionais 

que já os haviam inclusive vendido ao Brasil. A escolha baseou-se exatamente na capacidade 

francesa de construção de embarcações com reatores nucleares e de cascos para recebê-los. A 

Alemanha não domina atualmente sua construção, sendo a opção pela França apontada pelas 

autoridades como a única tecnicamente viável no curto prazo29 (MARINHA DO BRASIL, 

2009, online).  

A recente intensificação da cooperação bilateral, as afinidades e os condicionantes 

estratégicos detalhados neste capítulo dão à França um lugar destacado na política externa 

brasileira. O Hexágono representa, ao lado dos países do BRIC e do IBAS, um dos diferentes 

                                                        
27 Um exemplo é a perda de espaço dos blindados mais pesados (tanques Leclerc ou obuseiros autopropulsados 

AUF1), importantes para os cenários de engajamento da Guerra Fria, frente aos veículos mais leves 
(Viatura Blindada de Combate de Infantaria) que podem ser aerotransportados, dotando a força de uma 
maior projeção estratégica. Não obstante a maior mobilidade estratégica, tal política vem debilitando, 
como se detalha no capítulo quatro, a artilharia pesada da França. 

28 Definida como “conjunto de capacidades científicas, tecnológicas e industriais necessárias a atender os 
requisitos da defesa” (COURT DE COMPTES, 2009, p. 687). 

29 A escolha recebeu críticas de “especialistas alemães que alertam para uma corrida armamentista na América 
do Sul e questionam a proposta francesa de transferência de tecnologia, bem como os benefícios 
esperados pelo governo brasileiro a partir do acordo dos submarinos.   
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eixos das relações internacionais brasileiras30 ligados à multilateralidade e às reformas da 

governança global. A parceria, portanto, não é apenas conjuntural, tão pouco se relaciona 

somente com a compra e venda de armamentos, mas é resultado de políticas de Estado que já 

atravessaram com êxito o teste das trocas de governo em ambos os países. Nesse sentido, no 

capítulo seguinte, descrevem-se os acordos vigentes e as demais coordenações bilaterais para 

que se possa perceber a amplitude da atual parceria. 

                                                        
30  Ver ideograma do Anexo 4. 
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Capítulo 2 

AS ATUAIS PARCERIAS E AS PERSPECTIVAS DE COOPERAÇÃO 

 

 
“A primeira condição da paz é a respeitabilidade e a da 

respeitabilidade é a força. A fragilidade dos meios de defesa de um 
povo acorda nos vizinhos mais benévolos, veleidades inopinadas; 
converte, contra eles, os desinteressados em ambiciosos, os fracos em 
fortes, os mansos em agressivos.” 

Ruy Barbosa 

 
Neste capítulo apresentam-se os possíveis ganhos absolutos de Brasil e França 

provenientes da cooperação entre ambos, com base na fórmula de Grieco (1988, p. 500)31. 

Muitas parcerias já estão em cursos e outras são atualmente vislumbradas no contexto da 

aproximação estratégica aqui trabalhada.  

Nesse sentido, o Relatório da Assembleia Nacional francesa dá importância e resume 

atual conjuntura em quatro eixos: 

Situado na esfera de influência tradicional dos Estados Unidos, o Brasil não 
mantém, entretanto, relações intensas com esse país na área militar. [...] nenhuma 
presença militar permanente se encontra em solo brasileiro. Inversamente, 
numerosas cooperações são promovidas com a França, e poderiam se desenvolver 
em setores cruciais. A cooperação militar [da França] com o Brasil segue quatro 
eixos principais: aumento de capacidade, troca de experiências, apoio às 
exportações e apoio a atividades de segurança. (MIGNON, 2008, p. 10, tradução 
e grifo nossos) 

Entretanto, ao conhecer as parcerias é importante marcar que o nível de gastos na área 

de defesa de França e Brasil é bastante desigual. Em números absolutos, na média dos últimos 

anos, o primeiro tem um orçamento de quatro a cinco vezes maior que o segundo, como se 

observa no Gráfico 1. Com relação ao PIB, embora não tão marcante, a diferença se mantém 

em torno de um ponto percentual a partir de 2003, o que pode ser visto abaixo, no Gráfico 2. 

Essa disparidade implica também num diferente nível de gastos em pesquisa e 

desenvolvimento que, se não bem observado, pode acarretar disparidades na parceria que 

alterem os ganhos relativos de cada país. Uma simples relação de compra e venda de 

equipamentos militares, por exemplo, pode ser prejudicial para ambos os lados, pois se 

desenvolverão onerosos projetos separadamente sem uma efetiva diluição dos custos, e ainda 

                                                        
31 Ver página 15 e a Tabela 2 deste. Os ganhos relativos são obtidos a partir da diferença dos ganhos absolutos de 

um Estado pelos ganhos absolutos do parceiro. 
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mais para o Brasil que terá dificuldades de alcançar a autonomia tecnológica apenas 

recebendo material bélico. 

 

GRÁFICO 1 GRÁFICO 2 
 

 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: Dados do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sessão Military Expediture 
Database, disponível em: <http://www.sipri.org/databases>. Acesso em 18 out. 2009. Frente a uma diversidade 
de fontes, optou-se pelos números do SIPRI porque o instituto traz cifras em dólares com base num único ano, 
2005, para cálculos de inflação e câmbio. 

 

A. Cooperações e compras recentes 

Desde 1993, a cada ano dois ou três oficiais brasileiros freqüentam os estudos do 

Colégio de Defesa em Paris. Encontros militares regulares ocorrem na fronteira entre o 

Amapá e a Guiana francesa, com objetivo de melhorar a vigilância no local. Quanto às 

marinhas, a troca de informações e a divisão de tarefas também são efetivadas com vistas a 

combater irregularidades nos mares. No setor aéreo, a França tem participado dos exercícios 

conjuntos das forças sul-americanas e há ainda uma cooperação para formação de pilotos 

(MIGNON, 2008, p. 11). 

Nessa linha, ao final de 2008, os dois governos fecharam acordo bilionário de 

fornecimento de equipamentos de defesa ao Brasil, compra confirmada durante visita de 

Sarkozy ao Brasil em sete de setembro do presente ano. Pelo contrato, a França, através da 

empresa estatal DCNS e da Eurocopter do grupo EADS, fornecerá cinco submarinos e 

cinquenta helicópteros pelo valor total de 8,647 bilhões de euros (BRASIL, 2009, online). O 

pagamento será financiado por um consórcio de bancos franceses liderado pelo francês BNP 

Paribas, com parcelamentos até 2029. O valor total indicado pela Tabela 4 representa, em 
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câmbio de hoje32, 42% de todo o orçamento de defesa aprovado para 2009. Se retirarmos do 

orçamento os gastos com Previdência Social do Ministério da Defesa, o percentual sobe para 

aproximadamente 78%.33 O contrato é, portanto, relevante não apenas na área estratégica, mas 

também financeiramente, podendo ser considerado o maior investimento brasileiro em 

armamentos da história recente. 

 

TABELA 4 

COMPRAS BRASIL-FRANÇA 2008 (EM BILHÕES DE EUROS) 
Item/Financiamento Empréstimo Tesouro Nacional TOTAL 

Submarinos € 4,324 € 2,466 € 6,790 
Helicópteros € 1,764 € 0,083 € 1,857 

Total € 6,088 € 2,549 € 8,647 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: Comunicado do Ministério da Defesa do Brasil em 02 set. 2009. Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/imprensa/mostra_materia.php?ID_MATERIA=33385>. Acesso em: 22 set. 2009. 
 

O acordo inclui, então, cinquenta helicópteros de transporte EC-725 Cougar a serem 

construídos inteiramente no Brasil pela Helibrás, filial da Eurocopter (que por sua vez é 

subsidiária de EADS), em Minas Gerais, e entregues até 2016. Inclui a construção, pela 

empresa nacional Odebrecht34, de uma base naval e de um estaleiro em Itaguaí, Rio de 

Janeiro, que deve estar pronta em 2014 e que ficará responsável por quatro submarinos 

convencionais da classe Scorpène.35 

Por fim, o contrato também inclui a construção e a tecnologia de um casco de 

submarino pronto para receber um reator nuclear desenvolvido pelo Brasil. Segundo expresso 

no acordo, a França não participará do desenvolvimento da parte nuclear. Tanto o casco como 

os outros quatro submarinos devem ser entregues até 2021 (BRASIL, 2009). Nesse contexto 

que prevê a produção local, já há diversas empresas interessadas na nacionalização das 

tecnologias que serão cedidas pela França.36  

                                                        
32 Considera-se 2,58 Euros para cada Real. 
33 Para 2009, foi aprovado um orçamento de 52,153 bilhões de reais para o Ministério de Defesa, dos quais 

R$23,627 bilhões são para gastos com a Previdência Social. Dados da Câmara dos Deputados.  
34 A construção fica a cargo de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída pela Odebrecht (50%), 

DCNS (49%) e Governo Federal (1%). A União terá, portanto, um “golden share” e participará do 
Conselho Administrativo. 

35 Atualmente a Marinha do Brasil conta com cinco submarinos táticos, sendo quatro da classe Tupi e um da 
classe Tikuna (IISS, 2008) comprados juto à Alemanha em 1984 e em 1995, respectivamente. 

36 Para mais informações sobre o programa de submarinos (PROSUB) em parceria com a França, acessar 
apresentação do Ministério da Defesa, disponível em seu sítio em: 
<https://www.defesa.gov.br/imprensa/arquivos/2009/2009_0_27_prosub_apresentacao.pdf >. Acesso em: 
03. Ou 2009 
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Um submarino de propulsão nuclear é objetivo da Estratégia Nacional de Defesa 

além de um antigo sonho da Marinha do Brasil que ganhou força a partir da valorização da 

Amazônia Azul e da descoberta de petróleo na camada do pré-sal. Dispõe-se na Tabela 5 as 

diferenças entre um submarino convencional e um modelo de propulsão nuclear. 

 

TABELA 5 

QUADRO COMPARATIVO DE SUBMARINOS 
CARACTERÍSTICA CONVENCIONAL PROPULSÃO NUCLEAR 

Propulsão Diesel-elétrica Nuclear 
Profundidade de 

Operação Águas rasas Águas profundas 

Dependência da 
atmosfera Sim Não 

Velocidade 4 a 6 nós 6 a 35 nós 
Deslocamento 1.400t a 1.800t ~6.000t 

Emprego estratégico Posição Movimento 
AUTOR: Ministério da Defesa (Brasil). 
FONTE: Ministério da Defesa, disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/imprensa/arquivos/2009/2009_0_27_prosub_apresentacao.pdf>. Acesso em: 02  
nov. 2009. 

 

Importa notar que submarino de propulsão nuclear fornece uma grande mobilidade 

estratégica baseada no ilimitado tempo de imersão do equipamento que é condicionado 

apenas à capacidade da tripulação de permanecer embaixo d’água (até seis meses nos Estados 

Unidos). O SNBR poderá operar em águas profundas, sem dependência da atmosfera e com 

uma velocidade até seis vezes superior ao modelo convencional. Graças a esses fatores e ao 

baixo ruído do seu reator comparado a um motor diesel-elétrico, um submarino nuclear é mais 

furtivo que um modelo convencional, sendo de difícil detecção. 

B. Armas francesas no Brasil 

Tradicionalmente, o Brasil comprou a maioria dos seus equipamentos militares da 
Alemanha e seus navios do Reino Unido. [...] A partir de 1920, equipamentos 
franceses chegaram seguindo o crescimento da influência francesa no Exército 
e na aviação militar. No início dos anos 1940, os Estados Unidos se tornaram 
maiores fornecedores de material de defesa [...]. Nos últimos anos, o Brasil tornou-
se cliente de fontes não usuais, principalmente de equipamentos de segunda-mão, 
como África do Sul, Arábia Saudita, Rússia, Kuait e Bélgica [Leopard 1]. (JANE’S, 
2008, p. 47, tradução e grifo nossos.) 

Além dessas compras, o Brasil já conta com outras armas de procedência francesa. 

Como se observa na Tabela 6, o Hexágono é, tradicionalmente, um fornecedor de mísseis, 

helicópteros e aviões para as Forças Armadas brasileiras, sendo responsável pela fabricação 
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dos dois últimos vetores de superioridade aérea, os já aposentados Mirage 3E, com mais de 

trinta anos de serviço, e os atuais Mirage 2000, principais caças na ausência de definição do 

programa F-X 2. O novo contrato adiciona, assim, os submarinos a esse conjunto de armas.  

 

TABELA 6  
ARMAS FRANCESAS NO BRASIL 

TIPO DE 
ARMAMENTO DESIGNAÇÃO EMPRESA 

ANO DA 
COMPRA 

(5) 

NÚMERO 
IISS 
(1) 

SIPRI 
(2) 

Míssil Anti-carro 
(Manpad) Eryx e Milan 

MBDA 
1995 ~30 ~157 

Míssil Ar-Ar Super 530F 2005 - 10 
Míssil Anti-navio MM-38/40 Exocet 1986 ~44 ~108 

Porta-Aviões São Paulo (3) DCNS 2000 1 1 

Caças Mirage 3E (4) Dassault 1970 0 31 
Mirage 2000 B/C 2005 12 36 

Helicópteros 

AS-350/550 Fennec 
(Écureuil) Eurocopter 

(EADS) 
 

1992 ~102 ~84 

AS-532/332 Cougar 
(Super Puma) 1985 ~16 ~41 

AS-365 Dauphin 
(Panther) 1988 ~32 ~36 

COMPRAS RECENTES 

Submarino Nuclear Scorpène Nuclear 
Brasileiro (SNB) DCNS 2008 0 1 

Submarino Scorpène DCNS 2008 0 4 

Helicópteros EC-725 Cougar Helibrás 
(Eurocopter) 2008 0 50 EC-225 Super Puma 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G.  
FONTE: IISS (2008) e dados do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sessão Arms 
Transfers Database, disponível em: <www.sipri.org/>. Acesso em 18 out. 2009. 

(1) O número IISS indica a quantidade comissionada atualmente nas Forças Armadas, segundo o instituto. 
(2) O número SIPRI indica a quantidade comprada da França, sem se fazer distinção entre compra e 

construção no Brasil com base em licença. 
(3) O Porta-Aviões São Paulo é a atual designação do Porta-Aviões Foch, em serviço na França de 1963 a 

2000. 
(4) Os Mirage 3E foram substituídos a partir de 2005 pelos Mirage 2000, de mesma procedência. 
(5) Considera-se o ano da primeira compra. 

 

A Tabela 6 permite ainda concluir que a atual participação francesa dá-se 

principalmente nos campos naval e aéreo, sendo até agora indireta na força terrestre. O 

tamanho das atuais compras, aliado aos armamentos já comissionados e às expectativas de 

cooperação, qualificariam a França a retomar um posto de entre os maiores fornecedores de 

materiais de defesa para o Brasil – senão o principal – posto este perdido na Segunda Guerra 

Mundial. 
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C. Parcerias vislumbradas 

Finalmente, além das atuais armas comissionadas e das recentes negociações, há 

também diversas outras perspectivas que vem sendo abertas com base nos documentos e nos 

encontros bilaterais já expostos. Elas envolvem, por exemplo, coordenação entre os projetos 

de modernização, integração e digitalização do campo de batalha e dos equipamentos dos 

soldados: de um lado o programa francês FELIN e de outro o programa Combatente do 

Futuro (ou Combatente Brasileiro – COBRA)37 Ambas as iniciativas levam a digitalização 

aos níveis abaixo das brigadas, ou seja, ao nível da tática, com impacto em toda a estrutura de 

comando e controle (C2), transmitindo e interpretando a realidade da batalha 

instantaneamente. Através de sensores e receptores, cada soldado torna-se um ponto de envio 

e recebimento de informações numa rede digital coordenada por radares e satélites. Essa 

interação permite, por exemplo, a guiagem de projéteis a longa distância em tempo real a 

partir de dados recebidos por sensores e câmeras do infante. O COBRA é uma das prioridades 

da Estratégia Braço Forte, publicada pelo Exército. 

Também se intensifica a parceria na área espacial, através da cooperação das agências 

de Brasil e França, especialmente em torno do Satélite Geoestacionário Brasileiro (SGB) 

para o Ministério da Defesa. Esse projeto tem fundamental importância para a autonomia 

estratégica do Estado e relaciona-se diretamente com os demais projetos de modernização das 

Forças Armadas38. “Para o futuro, há possibilidade de cooperação no desenvolvimento de 

sistemas de comunicação militar ou de lançadores”  (BRASIL, 2009d, online). O SGB deve 

custar cerca de um bilhão de dólares e sua missão principal será a “defesa do espaço aéreo e 

territorial com desdobramento para outras funções” (CANHÊDE, 2008, online), monitorando 

toda a faixa que vai do Amapá ao norte do Paraná (JOBIM, 2009, online). No encontro de 7 
                                                        
37 Ambos os programas são versões locais do programa estadunidense de soldados digitais, o Land Warrior. Para 

mais informações sobre o a digitalização das tropas estadunidenses, consultar Martins (2008, p. 81). O 
FELIN (sigla em francês, Fantassin à Équipments et Liaisons Intégrés) equipa o soldado com um sistema 
individual de mobilidade, proteção e comunicação através de alta tecnologia, ligando-o à rede de 
Comando e Controle e aos novos veículos blindados em tempo real. Para mais informações, acessar 
Ministério da Defesa da França, disponível em: 
<http://www.defense.gouv.fr/dga/votre_espace/presse/dossiers/felin_un_nouvel_homme_au_combat>.  
Para informações sobre o programa brasileiro COBRA, ver EXÉRCITO BRASILEIRO (2009, p. 15-19).  

38 Martins (2008, p.23) resume a importância do satélite para a soberania dos Estados: “Aqui importa reter que o 
desafio da guerra é sistêmico. Que o ajuste de alguns Estados à realidade da guerra digital implica que 
cedo ou tarde as demais unidades procedam do mesmo modo. [...] Em suma, a julgar pela experiência do 
século XX, vencerá quem tiver o domínio das comunicações – resguardadas as diferenças que antes se 
tratava de rotas marítimas, ferrovias e rodovias. E que agora, sem a perda da importância destas, assumem 
um papel principal a comunicação por satélite, através dos cabos de fibra óptica, e a comunicação sem fio 
através de microondas e laser (wireless).” Os maiores atores político-militares têm hoje um programa de 
satélites próprio: A Agência Espacial Europeia desenvolve o Galileu; os chineses, o Compass; os russos 
trabalham com Glonass e os norte-americanos detêm a precursora tecnologia do Global Positioning 
System (GPS).   
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de setembro ficou acertada a modernização dos mísseis Exocet da Marinha do Brasil pela 

EADS e a atualização de radares tridimensionais. 

[...] os dois Presidentes saudaram os trabalhos desenvolvidos por ambas as agências 
espaciais, os quais vêm avançando de forma consistente, com perspectivas de 
resultados promissores em matéria de observação do ciclo da água, satélite 
geoestacionário e plataforma multimissão. [...] O Brasil e a França também 
concordaram em intensificar o intercâmbio bilateral com vistas a analisar a 
viabilidade de uma futura cooperação na área de monitoramento das fronteiras 
terrestres e marítimas do Brasil. (LULA DA SILVA; SARKOZY, 2009b) 

Além disso, os atuais governos salientam a importância de uma cooperação na área 

nuclear que envolva prospecção e urânio, gestão de dejetos radioativos, diálogo entre 

empresas do setor e “a cooperação para o desenvolvimento de novas centrais nucleares no 

Brasil, em conformidade com os planos de ampliação do parque energético nacional” 

(BRASIL, 2009d, online), o que se reflete nas obras de Angra3. 

Nesse espírito, ambos os países encorajam, em particular, respeitadas as respectivas 
legislações, as negociações entre a AREVA e a Eletronuclear sobre a retomada das 
obras de Angra III, o desenvolvimento da cooperação sobre tecnologias de 
prospecção de urânio, assim como o diálogo entre empresas brasileiras e francesas 
do setor, entre as quais Eletrobrás, Eletronuclear, INB, AREVA, EDF e GDF Suez. 
(LULA DA SILVA; SARKOZY, 2009b) 

A França também é cogitada para o fornecimento de novas fragatas ao abrigo do 

Plano de Equipamento e Articulação da Marinha do Brasil (PEAMB) e da Estratégia Nacional 

de Defesa (BRASIL, 2008, p. 13). Se o acordo for fechado, incluirá a construção da Fragata 

Europeia Multimissão (FREMM), da classe Aquitaine, desenvolvida atualmente por França e 

Itália.39 O valor envolvido na negociação, seis navios construídos no Rio de Janeiro, ficaria 

entre dois e três bilhões de dólares.40 Essa compra já era esperada no final de 2008, 

juntamente com a dos submarinos. (BAVA, 2009; REZENDE, 2008) 

Com relação aos veículos militares, se vislumbram parcerias de desenvolvimento 

conjunto de modelos não tripulados e de transporte através de alianças empresariais, como 

constataram os presidentes em 7 de setembro: 

                                                        
39 A FREMM é mais um produto do estado da arte que a França oferece para o Brasil, haja visto que o projeto 

data de 2005e que suas primeiras embarcações devem ser postas na água em 2010 e comissionadas na 
Marinha da França em 2012. A FREMM preenche os requisitos da nova escolta de seis mil toneladas 
ambicionada pela Marinha do Brasil.  

40 O custo unitário estimado pelo Senado francês é de 400 milhões de euros. Fonte: Senado Francês, Lei 2009-
828, disponível em: <www.senat.fr>. Acesso em: 01 nov. 2009. A Marinha do Brasil estima o custo 
unitário em 580 milhões de dólares, informando que as características da FREMM atendem aos requisitos 
do seu Estado Maior. Fonte: Marinha do Brasil, sessão Esclarecimentos a Imprensa, disponível em: 
<http://www.mar.mil.br/imprensa/arquivos_PDF/prm_240909.pdf>. Acesso em 01 nov. 2009. 
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Os Chefes de Estado tomaram conhecimento da carta de intenções entre as empresas 
Agrale S.A. e Renault Trucks Défense [...] os dois grupos se comprometem a 
analisar a viabilidade de associação industrial para produção e comercialização 
de veículos terrestres de transporte militar. (LULA DA SILVA, SARKOZY, 
2009b, grifo nosso.) 

Entretanto, a maior das expectativas da relação franco-brasileira é, sem dúvida, a 

possibilidade de compra de 36 caças franceses Rafale, da Dassault, através da licitação do 

programa F-X 241. Embora a concorrência, que também inclui Estados Unidos e Suécia, possa 

tomar outros rumos, a parceria estratégica tem colaborado para o favoritismo político dos 

franceses, percebido em declarações do presidente Lula e do ministro Nelson Jobim 

(AMBROSIO, 2009). O processo chegou a ser dado como finalizado pela mídia durante visita 

de Sarkozy em sete de setembro de 2009 (BRASIL, 2009c), o que foi desmentido 

posteriormente (MORIN, 2009; BRASIL, 2009b). Enquanto para o Brasil, essa ocasião 

representava uma etapa para firmar os acordos de submarinos e helicópteros, para a França, o 

encontro era visto como oportunidade de fortalecer o apelo político e vender também seu caça 

de última geração, o Rafale (LANGELLIER, 2009). Já em 2006, antes mesmo da abertura do 

programa F-X 2, se discutiu a possibilidade de produzir o caça no Brasil através de parceria 

entre a Embraer e a Dassault42 (LANCESSEUR; RUELLO, 2006). Se o acordo for fechado 

com os franceses, ele deve envolver mais de dois bilhões de euros apenas em torno das 

aeronaves,43 que se somarão à quantia liberada para compra de submarinos e helicópteros, e 

corresponderá a primeira venda internacional do Rafale. Mais recentemente, o governo 

francês também se disponibilizou a produzir os caças no Brasil a partir da sétima unidade, em 

parceria com a Embraer (FRANÇA, 2009) e a baixar os custos do mesmo frente às novas 

propostas dos concorrentes.  

Também durante visita de Sarkozy em setembro, deixou-se em aberto a possibilidade 

de a França adquirir uma dezena de aviões de transporte KC-390 projetados pela Embraer 

(BRASIL, 2009b) e hoje também se cogita a própria participação francesa na produção do 
                                                        
41 O programa F-X 2 foi aberto em 2008 em substituição ao anteriormente cancelado F-X BR. Como o 

antecessor, ele visa dotar o Brasil de um novo caça de superioridade aérea de última geração. Os últimos 
três concorrentes são o Rafale da Dassault (França), o F-18 Super-Hornet da Boeing (Estados Unidos) e o 
Gripen NG da Saab (Suécia). Todas as empresas vêm recebendo apoio de seus governos e melhorando as 
propostas. A expectativa é que o governo compre 36 aviões. Se efetivada, a compra vai equiparar 
qualitativamente o Brasil ao Chile e à Venezuela que possuem caças de última geração, respectivamente, 
o norte-americano F-16 e o Sukhoi-30 russo. 

42 O Grupo Industrial Marcel Dassault possui 5,67% das ações que companhia brasileira Embraer e tem contrato 
de manutenção dos atuais Mirage 2000 comissionados em Anápolis. 

43 Ao se tomar por base o valor das compras do caça pago pelo governos francês, entre 60 e 70 milhões de euros 
por unidade segundo sítio do Senado francês, chega-se ao  total de aproximadamente 2,34 bilhões de 
euros para os 36 aviões almejados pelo Brasil. Fonte: Senado francês, Disponível em: 
<http://www.senat.fr/rap/a08-102-5/a08-102-516.html#toc236>. Acesso em: 23 out. 2009. Entretanto, 
todo o pacote do programa F-X 2 é estimado em 12 bilhões de reais. 
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cargueiro (FRANÇA, 2009). Entende-se que as negociações dos caças da Dassault e dos 

aviões de transporte da Embraer são interdependentes, funcionando como ponto de barganha 

para os governos. Caso a venda dos dez ou quinze KC-390 se realize, será, com base em 

dados do SIPRI, a maior venda de armas do Brasil para um dos cinco membros permanentes 

do Conselho de Segurança da ONU de todos os tempos e a primeira desde o fim da Guerra 

Fria.44 

Conclusão do capítulo 2 

Essa radiografia dos atuais acordos, das possíveis e futuras parcerias e das armas 

francesas já comissionadas na Forças Armadas demonstra a amplitude da cooperação Brasil-

França. Esta envolve diversas áreas estratégico-militares (forças navais e aéreas; cooperação 

nuclear e espacial; etc.), diferentes sistemas no estado da arte a serem montados ou 

produzidos no Brasil e um considerável investimento oriundo do orçamento da União. Dada 

essa importância, os contornos dessa parceria ditarão a evolução da BID brasileira nas 

próximas décadas. 

Nesse sentido, procura-se responder no capítulo seguinte qual pode ser a utilidade da 

cooperação franco-brasileira – o “U” da fórmula de Joseph Grieco – no longo prazo. Além do 

contexto supra-referido, importa perceber a ligação dos acordos com o desenvolvimento 

sustentável, com a integração regional e com a entronização do centro de decisão da 

digitalização. 

                                                        
44 O Brasil já vendeu à França e ao Reino Unido aviões de treinamento da Embraer na década de 1980. Como o 

KC-390 nunca foi produzido, sendo ainda um projeto, calcula-se que seu preço gire em torno de 50 
milhões de dólares e uma negociação de até 15 cargueiros, então, envolveria até 750 milhões de dólares. 
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Capítulo 3 

MODELOS DE TRANSNACIONALIZAÇÃO: A BASE INDUSTRIAL DE 

DEFESA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 

 

“Os principais fenômenos políticos são a reorganização 

territorial do mundo a partir da desintegração de Estados e a 

formação de blocos econômicos [...]” 

Samuel Pinheiro Guimarães (2005, p. 314) 

 

Busca-se analisar agora o modelo de transnacionalização econômico para o Brasil. 

Como o foco do trabalho são os Estudos Estratégicos (Segurança Nacional), procura-se 

demonstrar a interação entre as bases industriais de defesa (BID), a parceria franco-brasileira 

e os blocos político-econômicos onde se inserem Brasil e França. 

Na primeira sessão deste capítulo, afirma-se que a reestruturação da BID brasileira 

através da transnacionalização econômica é condição fundamental para a entronização dos 

centros de decisão e para manutenção autonomia estratégica. A endogeneidade do 

desenvolvimento (FURTADO, 1962, p. 118) passa pelo domínio nacional do atual ciclo 

tecnológico de informação e de comunicações (PEREZ, 2007, p. 1-5), dos computadores e das 

redes, o que pode ser obtido pelo acordo militar Brasil-França. 

A segunda sessão demonstra que não há mais lugar para autarquia estrita em um 

cenário de guerra de alta-tecnologia, de econômica sob freqüentes crises e de constantes 

contingenciamentos do orçamento de defesa. Afinal, não é mais interessante ou 

financeiramente viável projetar e desenvolver armamentos extremamente custosos para 

atender apenas a mercados nacionais e cativos, sem realizar parcerias.  

Nesse contexto, a aliança entre o Brasil e a França relaciona-se à integração regional 

graças à criação do Conselho de Defesa na UNASUL. A despeito do seu caráter consultivo, 

no Conselho há lugar para concertação de Política Externa e de Defesa. Trata-se de um espaço 

privilegiado para negociar a estandardização de material bélico, a criação de 

interoperatividade, o desenvolvimento conjunto de sistemas de armas. A França, no âmbito da 

OTAN, possui desde muito tempo um espaço semelhante, o que permite que a parceria 

franco-brasileira opere em sinergia em mercados distintos. Nesse sentido, o caso europeu 

serve como exemplo para o Brasil. 
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3.1. Transnacionalização e Centros de Decisão 
Preliminarmente, vale examinar a relação existente entre os conceitos de 

transnacionalização e de centro de decisão. Ambos incidem sobre a autonomia estratégica, 

isto é, a capacidade de um país de tomar decisões próprias em política externa. 

Por transnacionalização entende-se “a forma de coordenar a produção a partir de um 

centro de tomada de decisões estratégicas, quando esta coordenação leva uma empresa através 

das fronteiras nacionais” (COWLING, SUDGEN, 1987 apud YEUNG, 1998, p. 8, tradução e 

grifo nossos). Trata-se do poder de coordenar e controlar operações em mais de um país, 

mesmo não sendo proprietário dessas operações45 (DICKEN, 1998). O fenômeno implica, 

então, o poder de escolher como, onde, quando e porque produzir. Essa capacidade é obtida 

através de um tipo de controle que pode assumir diversas formas: o acionário, o tecnológico, o 

financiamento ou ainda o volume de compras – a influência do principal comprador46. 

Por outro lado, centro de decisão é um conceito analisado por Celso Furtado (1984, p. 

108) relativo à capacidade de uma comunidade humana de administrar seu próprio 

desenvolvimento econômico. Ao entronizá-lo, isto é, estruturar esses centros nacionalmente, o 

país pode decidir a respeito de seu futuro. Do contrário, dependerá de núcleos produtivos 

externos – centros transnacionais de decisão – que atuarão de acordo com suas próprias 

conveniências. 

Para Furtado (1962, p. 112), o Brasil na década de 1960 já havia entronizado o centro 

de decisão da siderurgia – representado pela Companhia Siderúrgica Nacional de 1941 em 

parceria com os Estados Unidos – e concentrava-se na química fina – principalmente no 

petróleo, representado pela Petrobrás fundada em 1953.  Do mesmo modo, seguiu-se o 

desafio da entronização da área nuclear na década de 1970 representada pelos acordos com a 

Alemanha em torno das usinas de Angra. 

Contudo, além da capacidade decisória – do grau de autonomia estratégica – há um 

aspecto sistêmico relacionado ao domínio do centro de decisão. É o que nos demonstra 

Carlota Perez (2007, p. 5) ao considerar os aspectos de longo prazo dos ciclos tecnológicos47 

                                                        
45 A transnacionalização, então, não necessariamente envolve a exportação de capital financeiro ou grande 

volume de ações, pois a empresa transnacional pode exercer controle sobre a subsidiária no exterior via 
conhecimento tecnológico, controle político ou social. 

46 Ao ser perguntado como o governo francês poderia garantir as exigências de transferência de tecnologia do 
programa F-X 2 já que a Dassault, construtora do Rafale, é uma empresa privada, o assessor de Sarkozy 
responde: “Nós [governo francês] somos o principal cliente da Dassault, o que nos dá algum meio de 
pressão. [...] Temos meios de garantir o que os compromissos firmados pelo presidente Sarkozy sejam 
cumpridos.” (MONTEIRO, 2009b, online, grifo nosso) 

47 Ver Anexo 6 com a tabela de todos os ciclos tecnológicos e respectivas indústrias. 
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cuja sequência equivale, em linhas gerais, aos desafios da endogeneidade do 

desenvolvimento.  

Para a professora Carlota Perez, a inovação tecnológica é acompanhada de alterações 

sócio-institucionais, usualmente menosprezadas nas análises puramente econômicas. Desse 

modo, a autora resume o desafio da renovação cíclica do capitalismo como resultante do 

dinamismo da tecnologia em oposição ao caráter conservador e estável das instituições 

políticas. Assim, ela cria o conceito de “paradigma técnico-econômico” que abarca as duas 

dimensões da mudança e cuja criação depende do ajuste do marco institucional à nova 

realidade tecnológica. Nessa perspectiva, a digitalização é tanto um desafio econômico 

(centro de decisão) quanto institucional (integração).48 

Para Perez, existem cinco paradigmas técnico-econômicos: (1) industrial (2) vapor e 

ferrovias (3) aço e eletricidade (4) petróleo e automóvel e (5) informação e telecomunicação. 

Logicamente, o paradigma do aço e da eletricidade, que começa em 1875, corresponde à 

entronização brasileira da siderurgia. O do petróleo e do automóvel, que iniciou em 1908, 

corresponde à entronização da química fina no Brasil a partir dos anos 1950. Desde 1971, esse 

desafio estratégico de desenvolvimento se insere no paradigma da informação e da 

telecomunicação (PEREZ, p. 5), o que abarca chips, microeletrônica, computadores, 

softwares, fibra-ótica, semi e supercondutores, etc. Tal contexto corresponde, assim, ao 

domínio da digitalização, posto que o computador digital é o “nó” que serve de núcleo às 

redes de comunicação.  

A entronização desse centro de decisão pode ser obtida a partir do acordo militar 

Brasil-França devido à modernização que ele trará para todo o setor de defesa, cuja tecnologia 

é de uso dual, isto é, tanto de uso militar como civil. Trata-se de adquirir capacidade de 

produzir satélites, redes de comunicação e equipamentos eletrônicos: 

A digitalização equivale nos dias de hoje para a estratégia nacional ao que, ao seu 
tempo, foi a aquisição do centro de decisão da siderurgia, da química fina, e da 
energia nuclear. Em síntese, a recuperação a capacidade operacional das forças 
armadas importa para todo o desenvolvimento sócio econômico. [...] Se, ao invés 
de adquirir material bélico no exterior, optar-se pela produção nativa, estes 

                                                        
48 De uma perspectiva menos normativa, Terry Pierce (2004, p. 176) distingue as inovações tecnológicas em dois 

grandes grupos: as sustentáveis e as disruptivas.  As primeiras devem ser compreendidas como parte do 
próprio processo de modernização das forças através da atualização ou aquisição de novos sistemas de 
armas. Esse tipo de melhoria não põe em questão a doutrina, a cadeia de comando e controle (C2) ou 
ainda a própria instituição militar (níveis hierárquicos, plano de carreira, inserção social, etc.). Já as 
tecnologias disruptivas dizem respeito às grandes inovações cujo impacto se faz sentir sobre o conjunto 
da instituição militar. Entende-se que esse é o caso da digitalização. Todavia, como Pierce limita-se a 
reconhecer o impacto no âmbito militar e Perez sobre a sociedade e as instituições políticas como um 
todo. Adota-se, assim, a abordagem da segunda. 
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investimentos podem dotar as potências regionais do centro de decisão 
(semicondutores e supercondutores) que são o núcleo da economia 
contemporânea. (MARTINS, 2008, p. 15, grifo nosso) 

Importa perceber que a transnacionalização e a entronização dos centros de decisão 

são duas faces de uma mesma moeda, pois ambas envolvem o controle núcleo produtivo. A 

elas se liga o bom aproveitamento de tecnologias de uso dual que permitem a diluição dos 

investimentos em pesquisa entre as áreas civis e militares, além da troca de conhecimentos 

entre ambas49: 

Historicamente, as inovações tecnológicas militares no mundo têm sido geradas por 
pesquisas científicas [...] produtoras de conhecimentos aplicáveis a 
desenvolvimentos experimentais com emprego civil. Esse cruzamento dual tem sido 
impulsionador de projetos [...] que, desde a origem, trazem a marca da bi-destinação 
e criam clima favorável à capacitação de recursos em fontes não especificamente 
destinadas ao fomento de P&D militares. (CARDOSO, 2004, p. 192) 

Transferência de tecnologia 

Aqui se percebe a importância da parceria entre Brasil e França, não apenas como uma 

oportunidade de diluir custos, mas também de “saltar etapas” através da transferência de 

tecnologias e do desenvolvimento conjunto de armamentos. A Marinha exemplifica essa 

possibilidade através da compra junto à França do casco do submarino de propulsão nuclear: 

Como não se dispõe do tempo nem dos recursos necessários para tanto, a solução 
delineada pela Marinha, no intuito de – com segurança – saltar etapas, foi a de 
buscar parcerias estratégicas com países detentores de tais tecnologias e que 
estivessem dispostos a transferi-la [França]. (MARINHA DO BRASIL, 2009, 
online, grifo nosso) 

O próprio presidente Lula, seus ministros e as autoridades diplomáticas e militares, 

têm classificado o fornecimento de tecnologia como um ponto central do programa F-X 2 e 

justificado as compra dos helicópteros e dos submarinos por esse aspecto. Além disso, a 

montagem de equipamentos militares em território nacional permitirá um aprendizado em 

tempo reduzido e diminuirá a dependência externa não apenas nas futuras compras, mas 

também em relação às peças de reposição atualmente adquiridas de outros países. 

Deve-se ressaltar, para que a transferência se efetive, que um dos preceitos básicos 
[...], relaciona-se à necessidade de um contrato bem negociado. Destaca-se, 
porém, que isso não implica, necessariamente, em vantagens econômicas, mas deve 
levar em consideração o enfoque da capacitação tecnológica. (MOSQUEIRA 
GOMES, 2003, p. 18, grifo nosso). 

Mosqueira Gomes (2003, p. 18) salienta que “[...] o uso da palavra transferência [...] 

passa a idéia de que o cedente transmitirá ao receptor todos os conhecimentos acumulados na 
                                                        
49 Para exemplos de tecnologias de uso dual, ver artigo de Alberto Cardoso (2004, p. 192-195) 
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criação daquela tecnologia, outorgando-lhe a capacidade de aperfeiçoá-la para depois inovar.” 

Do contrário, o receptor deverá suportar um elevado gasto de custeio com incidência negativa 

sobre a Indústria Nacional, pois não há estímulo à produção interna e apenas o mercado 

externo ganha com a negociação. 

Exemplo negativo dessa lógica é a atual relação Brasil-Estados Unidos na área de 

defesa. Embora nos últimos anos nenhum grande acordo de compra e venda de armas tenha 

sido firmado, “as contas nacionais [brasileiras] registram [...] a exportação de capitais na ordem 

de oitenta milhões de dólares anuais para os EUA, a título de aquisição de material bélico e 

peças de reposição” (CASTELLANO, 2008, p. 66). Este é, então, o aspecto fundamental da 

transferência de tecnologia aliada ao investimento em capital na BID: possuir uma autonomia 

estratégica, sendo capaz de utilizar, de custear e de manter os sistemas de armas recorrendo 

minimamente ao exterior.50 

BID Sul-Americana 

Tanto a transnacionalização quanto a entronização de centros de decisão implicam, 

portanto, na coordenação com parcerias de diferentes níveis – do bilateral ao multilateral, 

passando pela orquestração regional – para (a) diluir custos de P&D, (b) saltar etapas do 

desenvolvimento tecnológico através da transferência de tecnologia e (c) alargar o mercado 

consumidor através de diferentes inserções político-econômicas. Na área de defesa, isso 

significa a transnacionalização da indústria bélica nacional e, em último nível, a criação de 

uma Base Industrial de Defesa Sul-Americana.  

A BID integrada na região não é uma proposta abstrata como parece num primeiro 

momento uma vez que já vem sendo tratada em diversas esferas.51 Tanto o ministro da 

Defesa, Nelson Jobim (ROMILDO, 2008, online), quanto o ministro das Relações Exteriores, 

Celso Amorim (FIORI, 2008), já levantaram essa ideia. Ela vem sendo priorizada também em 

documentos oficiais recentes, tais como a A Política de Defesa Nacional de 2005 e Estratégia 

Nacional de Defesa de 2008: 

[A Política de Defesa Nacional] coloca como prioridade estratégica a integração 
regional da indústria de defesa como meio adequado para consolidar a confiança e, 
simultaneamente, alcançar a autonomia estratégica da região. (SAINT-PIERRE, 
2009, p. 5, tradução e grifo nossos). 

O Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores e as Forças Armadas 
buscarão contribuir ativamente para o fortalecimento, a expansão e a consolidação 

                                                        
50 Ver Anexo 7 com os gastos do Brasil com compras de material bélico dos Estados Unidos. 
51 Aqui tem-se um exemplo prático dessa integração. A empresa Agrale, tradicional fabricante de veículo 

pesados e veículos militares, produz em suas fábricas do Brasil e da Argentina o seu veículo 4x4 Agrale 
Marruá que pode ter tanto um uso militar quanto um uso civil/turístico. 
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da integração regional, com ênfase na pesquisa e desenvolvimento de projetos 
comuns de produtos de defesa (BRASIL, 2008, p 56). 

Finalmente, no nível regional, o Tratado Instituinte do Conselho de Defesa  Sul-

Americano também já expressa o objetivo de promover a cooperação e o intercâmbio para a 

indústria de defesa. Cabe, então, exemplificar a transnacionalização da BID através do 

exemplo europeu, com ênfase na indústria francesa. 

 

3.2. Integração Regional e Sujeitos Econômicos da Área de Defesa 
A transnacionalização da BID é acessório de uma integração mais justa, sustentável e 

menos assimétrica. Mais do que o êxito de um processo econômico, está em questão o próprio 

contorno das soberanias a partir de meados do século XXI. A esse respeito, conforme Samuel 

Pinheiro Guimarães (2005, p. 314), vivemos numa época de redefinição de soberanias e de 

retorritorialização dos Estados. Esses fenômenos consagram as alianças e os processos de 

integração regional como alternativas de manutenção da autonomia estratégica face ao 

sistema internacional de grandes Estados. Aqui se insere a transnacionalização52 econômica 

que pode tanto preceder a integração e impulsioná-la como ser fruto de vontade política 

(COSTA, 2009, p. 2-3). 

A integração econômica é sabidamente um suporte à integração política, o que pode 

ser notado desde a origem do processo continente europeu do pós-guerra através da 

constituição da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951.53 Na área de defesa, a 

interdependência é visível não apenas nas Agências de Política Externa e de Segurança 

Comum, mas também na indústria de defesa, cada vez mais integrada e para a qual os 

membros, como a própria França (COURT DE COMPTES, 2009, p. 687-688), vêm dando 

maior importância. 

Segundo Darc Costa (2009, p. 2-3), a integração pressupõe a construção de uma base 

industrial de defesa comum. Na Europa, a BID pode ser observada pela ótica das empresas e 

corporações, pela ótica dos produtos e dos projetos comuns e pela ótica institucional. Essas 

três dimensões permitem uma visão sistêmica da interação entre Estados e empresas na busca 

de uma integração simétrica. 

                                                        
52 A integração regional e a transnacionalização, numa época de retorritorialização onde imperam grandes blocos 

e países, passam a ser questões de segurança, pois dizem respeito à existência, à autonomia ou à 
identidade simbólica dos Estados. Sobre o conceito de segurança e securitização, ver Marco Cepik 
(2001). 

53 Economicamente, a União Europeia também é consequência da descolonização e da perda de mercados que 
fez com que a Europa Ocidental voltasse-se para si mesma através de acordos de livre circulação de 
mercadorias. 
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A. Ótica das corporações 

Selecionou-se como indicador dessa interação da BID regional alguns dos maiores 

conglomerados do setor de defesa na Europa que podem ser observados no Anexo 2: a BAE, a 

EADS, a Finmeccanica e a MBDA.54 A BAE (British Aerospace) é a maior empresa europeia 

da área de defesa e no mundo está atrás apenas da norte-americana Boeing55. Resultado da 

fusão de duas empresas inglesas e com sede em Londres, ela mantém participação na empresa 

sueca Saab e está constantemente engajada em projetos europeus, principalmente aéreo-

especiais, como no consórcio Eurofighter e como quando esteve envolvida na Airbus 

juntamente com a EADS. 

Produto da união de empresas de três países, Alemanha, Espanha e França em 2000, a 

EADS56 é o sexto maior conglomerado do mundo na área de defesa, sendo que os 

armamentos representam apenas 24% das suas vendas (No mercado civil, a empresa controla 

a Airbus). A empresa está envolvida em diversos projetos europeus com subsidiárias que 

produzem helicópteros, mísseis, produtos eletrônicos e espaciais, além de aviões e 

componentes relacionados. A empresa tem sedes administrativas na França, na Alemanha e na 

Holanda. Além das filiais, a EADS tem participação na francesa Dassault (45%), fabricante 

do caça Rafale. 

Já a Finmeccanica, a maior empresa italiana de defesa, possui participação em 

empresas – civis e militares – francesas (Ariane Space e ATR), inglesas (Augusta Westland), 

russas (Sukhoi Civil Aviation) e suíças (STMicroeletronics). Além disso, desenvolve produtos 

aeroespaciais através da Thales Alenia Space – juntamente com a empresa francesa Thales – e 

está envolvida no consórcio MBDA. 

 Europeia por excelência, a MBDA congrega corporações de todos os cinco maiores 

países da União Europeia para que juntos projetem e produzam mísseis e munições de 

precisão. Criado em 2001, o consórcio tem hoje participação das três corporações já expostas: 

a BAE (37,5%), a Finmeccanica (25%) e a EADS (37,5%), incluindo, assim, Alemanha, 

Espanha, França, Itália e Reino Unido. As vendas de defesa correspondem a 100% do 

faturamento da empresa, o que revela o interesse do continente no desenvolvimento conjunto 

de meios de entrega. 

                                                        
54 Detalham-se as empresas através de diferentes fontes: os sítios <internacionales.org> e <globalsecurity.org>, 

os sítios de cada uma das corporações e SIPRI (2007) 
55 O volume de negócios é estabelecido com base em dados de 2007. 
56 European Aeronautic Defence and Space Company. Tradução: Empresa Europeia Espacial e de Defesa 

Aeronáutica. 
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Graças à MBDA e às outras empresas, pode-se dizer que a indústria europeia de 

defesa está rumando à integração no que tange ao setor aeroespacial, (COURT DE 

COMPTES, 2009, p. 688) e que os passos nessa direção são dados em conjunto pelos 

principais países do velho continente. Essas iniciativas de pesquisa, de desenvolvimento e de 

produção comuns decorrem, grande parte, dos custos dos projetos aeroespaciais que estão 

entre os maiores da indústria militar57. Portanto, decorrem também da dualidade civil-militar 

dessas tecnologias, pois elas sofrem diretamente o impacto da digitalização a partir dos 

satélites e das redes de comunicação. 

B. Ótica dos projetos comuns 

A interdependência industrial é observada também na elaboração de projetos comuns. 

O caça Gripen, um dos concorrentes do programa F-X 2 brasileiro, é em sua origem um 

produto da parceria entre a Saab, sueca, e a BAE, inglesa, que formariam o consórcio Gripen 

International. Os submarinos Scorpène, comprados pelo Brasil recentemente, foram 

desenvolvidos pela estatal francesa DCNS, mas também pela empresa espanhola Navantia, 

hoje excluída do projeto (FREITAS, 2009, online). 

Em nível estratégico, a Europa desenvolve seu próprio sistema mundial de navegação 

por satélite, o Galileo. Orçado em 3,4 bilhões de euros, a rede deve entrar em funcionamento 

a partir de 2013. De acordo com o projeto, trata-se de um empreendimento civil controlado 

por civis. Entretanto, uma vez operacional, nada impede que seja utilizado militarmente na 

estrutura de C4ISR das Forças Armadas do continente, como o fazem os programas 

equivalentes de Rússia e Estados Unidos (Glonass e GPS).58 

Outros desenvolvimentos conjuntos de armamentos no continente europeu incluem os 

mísseis projetados pela MBDA e o caça Eurofighter, produto de iniciativa alemã, espanhola, 

                                                        
57 Entre as 10 maiores empresas da área de defesa em 2007, nove trabalham com produtos aeroespaciais ou 

mísseis (SIPRI, 2007) cujos projetos tendem a ser mais caros que outros do setor: o programa Eurofighter 
custou 21,7 bilhões de Euros, o projeto Rafale, 39,6 bilhões de Euros para o Estado francês; e o 
desenvolvimento do avião cargueiro europeu A400M da Airbus deve sair em torno de 7,3 bilhões de 
Euros apenas para a parte francesa. Em termos comparativos, o desenvolvimento do tanque francês 
Leclerc, custou 5,7 bilhões de Euros. Este custa em torno de oito milhões de euros por unidade, enquanto 
um A400M, quando pronto, não custará menos de 100 milhões de euros. Os dados relativos a custos de 
desenvolvimento e de cada unidade são diversos, optou-se pelos relatórios do Senado (França), 
disponíveis em: < http://www.senat.fr/themes/td29.html#plus_anciens>. Acesso em: 22 out. 2009. 

58  Na França, a Lei 2009-928 relativa à programação militar para os anos 2009 a 2014 já adianta esse possível 
uso militar da estrutura civil: “O sistema europeu Galileo trará uma fonte independente de 
posicionamento e de datação. O programa Omega permitirá um duplo emprego dos sinais do Galileo e do 
sistema americano GPS. Eles reforçarão nossa autonomia e interoperabilidade.” (FRANÇA, 2009c, 
online, tradução nossa)  
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italiana e inglesa através de consórcio específico59. Como último exemplo tem-se o atual 

projeto A400M, um avião cargueiro europeu da Airbus que dotará os Estados participantes de 

uma maior mobilidade estratégica. O seu desenvolvimento constrói-se desde 2003 com base 

na cooperação de seis países – Alemanha, Bélgica, França, Espanha, Reino Unido e Turquia – 

e vendo sendo administrado pela OCCAr. 

C. Ótica institucional 

A Organização Conjunta para Cooperação em Matéria de Armamentos (OCCAr) é o 

maior exemplo da via institucional de coordenação para desenvolvimento armamentos no 

continente europeu. Ela foi criada em 1996 a partir de uma cooperação franco-alemã a qual se 

juntaram italianos e ingleses60. Hoje a organização conta ainda com participações de Bélgica e 

Espanha, como membros plenos, além de Finlândia, Holanda, Luxemburgo, Polônia e 

Turquia. Seu objetivo oficial é promover arranjos efetivos e eficientes de colaboração para 

atuais e futuros projetos de armamentos. 

A OCCAr coordena, além do projeto do cargueiro A400M, os desenvolvimentos do 

helicóptero franco-alemão ECC-665 Tigre, do veículo blindado BOXER com participação 

alemã e holandesa e da Fragata Europeia Multimissão com envolvimento de França e Itália, 

entre outros projetos para os quais foi confiada. Trata-se, portanto, de uma institucionalização 

da cooperação armamentista no âmbito regional para a qual os Estados sedem parcela de suas 

autonomias estratégicas em beneficio de uma soberania comum mais efetiva. 

Ainda do ponto de vista institucional, o continente conta desde 2004 com a Agência 

Europeia de Defesa. Vinculada à União Europeia, seu objetivo é, entre outros, o de promover 

a cooperação para produção de equipamentos de defesa, pesquisa e tecnologias ligadas à área. 

A Europa também dispõe de uma agência própria para pesquisas espaciais desde 1975. Com 

sede em Paris, ela coordena o desenvolvimento do Galileo e o lançamento de satélites. 

Aqui importa perceber, através dos exemplos das três óticas, que o desenvolvimento 

de onerosos armamentos e os maiores conglomerados da área de defesa são, em boa parte, 

estruturados a partir de parcerias bilaterais, multilaterais ou institucionais ao abrigo de um 

bloco político-econômico, no caso, a União Europeia. Para a França, essa maior interação da 

                                                        
59 Essa multiplicidade de parceiros foi apontada como prejudicial na concorrência do programa F-X 2 

exatamente porque o número de envolvidos dificultaria uma efetiva transferência de tecnologia. O 
Eurofighter não está na última fase da concorrência brasileira. 

60 Carta da organização disponível no sítio da organização em: <http://www.occar-
ea.org/media/raw/OCCAR_Convention.pdf>. Acesso em: 01 out. 2009. Seu estatuto jurídico foi 
alcançado em 2001, quando os quatro países originalmente signatários depositaram suas ratificações.  
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BID e uma racionalização da produção europeia de armamentos são a alternativas apontadas 

pelo atual Livro Branco: 

[...] Levando em consideração o nível atual de recursos financeiros e o custo 
crescente dos sistemas de armas. [...] Nenhuma nação na Europa – nem mesmo a 
França ou o Reino Unido – tem a capacidade de assumir sozinha os pesos de uma 
indústria de defesa que responda ao conjunto das necessidades de suas forças. [...] 
Em relação à maioria das aquisições de defesa e segurança, a estratégia irá no 
sentido de uma interdependência europeia. (FRANÇA, 2008, p. 264-265, 
tradução e grifo nossos) 

Descaminhos do desenvolvimento isolado: Leclerc e Rafale 

Mantendo o foco na parceria franco-brasileira61, mostraremos agora exemplos do lado 

oposto, ou seja, o desenvolvimento nacional sem parcerias que torna difícil a colocação do 

produto no mercado internacional e a sua consequente diluição de custos. Apresentaremos, 

então, dois casos emblemáticos da BID francesa e também a crise dessa indústria no Brasil. 

Primeiramente, o tanque francês Leclerc, concebido na década de 1986 pela GIAT 

Industries, comissionado no Exército francês desde 1992 e vendido em 1993 para os 

Emirados Árabes. (JACKSON, 2001). Essa venda no Oriente Médio, entretanto, foi a única 

exportação do tanque que não alcançou mil unidades produzidas até hoje. Se compararmos 

com outros dois tanques ocidentais contemporâneos, o seu preço é superior ao mesmo tempo 

em que não se pode assegurar que seu desempenho seja melhor que o congênere alemão ou 

estadunidense. O norte-americano Abrams M1A1, por exemplo, tinha mais de 8.800 unidades 

produzidas já em 2005, volume que permite diluir o custo total do projeto e estimar o custo 

unitário em US$4,3 milhões.62 Já o Senado francês estima o custo unitário de um Leclerc ao 

redor de oito milhões de Euros, custo quase três vezes superior. Além disso, o Leclerc está 

comissionado apenas nas Forças Armadas da França e dos Emirados Árabes, enquanto o 

Leopard 263, o atual tanque alemão, está presente em dezesseis países, sendo doze europeus 

(IISS, 2008). Por essa razão, o Leopard 2, e não o Leclerc, é o atual tanque da OTAN. 

                                                        
61 No Anexo 3 são apresentadas as maiores empresas francesas de armamentos. Os nossos dois exemplos 

contemplam produtos da Dassault Aviation e da Nexter (ex-Giat). Concentrou-se em aspectos comerciais, 
considerando apenas equipamentos de mesma geração, mas não são abordados os aspectos técnicos. 

62 Segundo dados do Stockholm International Peace Research Institute e cálculos nossos, o Abrams M1, projeto 
da década de 1980 (JACKSON, 2001), foi exportado para o Egito em 1988 por um valor unitário de US$ 
8,6 milhões e para a Arábia Saudita em 1990 por US$7,7 milhões cada em Dólares de hoje. Aqui 
desconsideram-se as compensações industriais (offsets). Na sua única exportação, em 1993, o Leclerc foi 
vendido aos Emirados Árabes Unidos por US$11,8 milhões, em Dólares de hoje. 

63 Os programas Leopard 2 e Abrams M1 têm um embrião comum, o projeto MBT-70 ou KPz-70, fruto de uma 
parceria da Alemanha com os Estados Unidos das décadas de 1960 e 1970 (MARTINS, 2008, p. 81, 
rodapé). É lógico supor que a divisão dos custos no início do projeto auxiliou sucesso comercial desses 
veículos. 
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Outro exemplo de fracasso de vendas para o exterior é o caça Rafale, concebido pela 

Dassault Aviation. Apesar de o projeto já ter mais de vinte anos, do vôo inaugural da 

aeronave datar de 1986 e de o avião estar comissionado nas Forças Armadas desde 2001, a 

empresa até hoje não conseguiu exportá-lo e o número de unidades demandadas pela França 

diminuiu nos últimos anos. Esse avião exclusivamente nacional é fruto da indisponibilidade 

francesa de cooperar com os outros países europeus em torno de um projeto comum, hoje 

representado pelo Eurofighter64. Desde 2001, o Rafale perdeu concorrências na Arábia 

Saudita, para o próprio Eurofighter, e também na Coréia do Sul, em Singapura, na Holanda na 

Austrália e no Marrocos para caças estadunidenses.65 

A BID francesa e a importância da América do Sul 

Além do fracasso econômico de alguns projetos, a BID francesa deve perder nos 

próximos anos uma boa parcela do mercado nacional com a implantação de diferentes níveis 

de desenvolvimento e aquisição de equipamentos, como oficializa o novo livro branco de 

defesa: 

[...] os materiais estratégicos, cujo domínio completo, da concepção à fabricação e à 
manutenção, é considerado como necessário no nível nacional [...], os materiais cuja 
aquisição pode e deve ser concedida no nível europeu e [...] os equipamentos de 
menor importância que podem ser adquiridos no mercado mundial. (COURT DE 
COMPTES, 2009, p. 687, tradução e grifo nossos.) 

Apesar do gasto com equipamentos de defesa ter crescido nos últimos anos, passando 

de uma média de 12 bilhões a 15,5 bilhões de euros em 2009, as autoridades francesas, 

inclusive o Ministro da Defesa, consideram imperativo definir prioridades de 

desenvolvimento face à impossibilidade de custear todos os projetos de armamentos66 (IISS, 

2008). E entre as alternativas propostas para reestruturar a BID, tanto estatal como privada, 

estão a associação europeia e as parcerias internacionais. 

                                                        
64 De acordo com o sítio da Eurofighter, o caça europeu tem mais que o dobro de pedidos que o Rafale (707 

unidades contra 286 da França), tendo sido encomendando por seus idealizadores – Alemanha, Itália, 
Espanha e Reino Unido – e também por Arábia Saudita e Áustria, o que permite novas ofertas a custos 
mais baixos. Disponível em: <http://www.eurofighter.com/news/20091026.asp>. Acesso em: 27 out. 
2009. Paradoxalmente, a França tem hoje participação no Eurofighter através da EADS. 

65 A concorrência com os EUA parece ser obstáculo considerável para inserção internacional de ambas as 
Indústrias, a brasileira e a francesa. Afinal, a falência do projeto Osório no Brasil tem ligação direta com a 
vitória do tanque norte-americano em concorrência na Arábia Saudita e com a consequente perda de 
mercado do tanque brasileiro. 

66 O crescimento de 2009 é destoante, pois entre 1999 e 2008 o orçamento de defesa francês cresceu apenas 
3,5%. Os quatro outros maiores orçamentos do mundo cresceram da seguinte maneira: Estados Unidos, 
66,5%; China, 194%; Reino Unido, 20,7% e Rússia, 173%. Dados disponíveis em: 
<http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/15majorspenders>. Acesso em: 22 out. 
2009. 
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Desse contexto se desprende a relevância do Brasil para a França e a importância da 

América do Sul como mercado consumidor de equipamentos de defesa. Somente as cifras da 

venda de submarinos e helicópteros para o Brasil em 2008 representam 159% da média anual 

de encomendas francesas dos últimos dez anos e 132% do total de 2008. No mesmo ano, a 

América do Sul ocupou uma fatia de 1,6 bilhões de euros das encomendas francesas de 

armamentos, ou seja, praticamente um quarto dos pedidos (6,5 bilhões de euros)67, superando 

inclusive as encomendas do Oriente Médio. (FRANÇA, 2009b, p. 1-5) 

Além disso, os gastos com a defesa sul-americanos têm crescido consideravelmente 

nos últimos anos: “A América do Sul triplicou o gasto em armamento se compararmos o 

triênio 1999-2002 ao triênio 2003-2006, aumentando de $3,4 bilhões no primeiro a $11,1 

bilhões no segundo” (DULLIUS, 2008, p. 9-10) Os orçamentos de defesa quase duplicaram 

entre 2003 e 2008, passando de $24,7 bilhões para $50 bilhões. 

Esse ritmo de aquisições pode ser explorado a partir da aliança bilateral franco-

brasileira de maneira a beneficiar ambos através de desenvolvimento comum de armamentos 

e de componentes digitais. 

A BID do Brasil 

Por outro lado, a Indústria brasileira de defesa encontra dificuldades ainda maiores do 

que de seu parceiro francês, pois elas apresentam características históricas e estruturais, tanto 

no que tange a capacidade de atender ao mercado nacional, apesar dos baixos gastos do 

governo, como a capacidade de exportar. Entre as dez maiores economias do mundo, o Brasil 

é a única a não possuir alguma empresa entre as cem maiores da área de defesa68. 

Segundo o Stockholm International Peace and Research Institute (SIPRI), em linhas 

gerais apenas uma empresa brasileira exportou materiais novos de defesa desde o final da 

Guerra Fria: a Embraer que tem vendido basicamente aviões de transporte ou de treinamento. 

Na América do Sul, a situação não é diferente, pois somente o Chile também exportou 

equipamentos fabricados nacionalmente. 

Conclusão do capítulo 3 

Com base nos exemplos expostos, não é mais viável para um país ou uma BID 

desenvolver onerosos armamentos isoladamente, pois um projeto não se sustenta apenas com 

                                                        
67 Ver Anexo 6, gráfico com a repartição das exportações francesas de armamentos em 2008 
68 Para essa afirmação, adota-se o ranking de PIB paridade poder de compra disponibilizado pelo Banco Mundial 

para 2008, disponível em: 
<http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf>. Acesso em 22 out. 2009. 
Exclui-se a China dessa análise porque o próprio ranking do SIPRI (2007) não trabalha com empresas 
chinesas. 
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compras nacionais e sem divisão dos seus custos entre os interessados. Uma parceria de 

produção é necessária para projetar, produzir e vender, seja no nível regional, bilateral ou 

multilateral. Essa interpretação inclui também as maiores potências militares – China, Estados 

Unidos e Rússia – que além de eventualmente projetarem equipamento estratégico-militar 

através de parcerias, possuem uma indústria e uma demanda nacional, além de importantes 

mercados cativos, capazes de suportar grandes projetos e realizarem parcerias domésticas. 

Se a França – quarta maior exportadora de armas (FRANÇA, 2009b), membro 

permanente do Conselho de Segurança, contando com o terceiro maior orçamento de defesa e 

com sete empresas entre as cem maiores do mundo na área de defesa (SIPRI, 2007) – enfrenta 

problemas com alguns dos projetos que desenvolve nacionalmente e considera as parcerias 

como alternativas para evolução da sua BID, o que dizer de países como o Brasil e regiões 

como a América do Sul. Em suma, se estes buscam algum grau de autonomia estratégica na 

área de defesa, devem objetivar alianças internacionais para desenvolvimento conjunto em 

arranjos regionais e bilaterais que possam auxiliar num processo eficiente de 

transnacionalização e de entronização dos centros de decisão – principalmente da 

digitalização. 

Por outro lado, o aumento do peso relativo sul-americano já foi compreendido por 

outras potências político-militares, principalmente os Estados Unidos e a Rússia, que têm 

vendido armas para Chile e Venezuela69, respectivamente, e realizado acordos estratégicos, 

como o recente tratado entre os estadunidenses e a Colômbia. O recente tour do ministro da 

Defesa francês por três países do subcontinente (Argentina, Brasil e Chile), com vistas a 

promover a inserção francesa no mercado de armas da região, ilustra essa percepção por parte 

da França. 

Os tempos de redefinição de soberania (GUIMARÃES, 2005, p. 314) propiciam, 

mesmo na ausência de polaridade, uma tendência mundial de aumento dos gastos militares 

que já superam os níveis do final da Guerra Fria. O mesmo vale para a América do Sul. Nesse 

sentido, a guerra local ainda é atual porque todos os processos de integração enfrentam 

contrabalanças e a prosperidade comum continua sendo a melhor fonte de segurança. 

Passemos, então, para um estudo de caso – o desenvolvimento conjunto de blindados – 

que pode auxiliar na construção da Base Industrial de Defesa Sul-Americana a partir de um 

bom uso da parceria estratégica franco-brasileira. 

                                                        
69 Para uma análise mais aprofundada das militares de Venezuela e Chile e do crescimento dos gastos militares 

na América do Sul, ver Gustavo Dullius (2008). 
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Capítulo 4 

TESTANDO A PARCERIA: PERSPECTIVAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE BLINDADOS 

 

 
“Não se pode ser pacífico sem ser forte” 

Rio Branco 

 

No capítulo três procurou-se demonstrar que, no longo prazo, a utilidade70 da parceria 

franco-brasileira pode ser a entronização do centro de decisão da digitalização a através da 

transnacionalização da Base Industrial de Defesa (BID). Neste último capítulo, pretende-se 

expor os atuais programas de desenvolvimento de blindados realizados pela BID e pelos 

centros de ciência e tecnologia do Exército Brasileiro (EB), em especial o projeto da VBTP-

MR (Viatura Blindada de Transporte Pessoal – Média sobre Rodas), bem como as 

prioridades contemporâneas da Defesa Nacional para força terrestre. 

Em seguida, pretende-se confrontá-los com a parceria franco-brasileira trabalhada nos 

capítulos anteriores e com as possibilidades de transnacionalização da BID trabalhadas no 

terceiro capítulo. Trata-se, então, de elaborar uma proposição normativa para 

desenvolvimento de uma Família Blindada Pesada sobre Rodas (FBPR), com a qual se 

pretende demonstrar e testar a parceria estratégica entre Brasil e França. A proposição 

normativa vai além dos atuais acordos que abrangem submarinos, caças e helicópteros. Para 

isso, analisam-se os méritos e as carências da Força Terrestre frente às necessidades nacionais 

e às janelas de oportunidade abertas pela digitalização. 

 

4.1. Blindados sobre rodas: uma vocação brasileira 
A partir dos fracassos dos projetos de MBT71 EE-T1 Osório, da Engesa S/A, e 

Tamoyo, da Bernardini S/A, nos anos 80 (BASTOS, 2005), o desenvolvimento brasileiro de 

blindados ficou restrito ao de veículos sobre rodas. A alternativa de reposição dos carros-de-

combate sobre lagartas continuou sendo a compra de modelos de segunda mão, reformados no 

                                                        
70 Ver página 16 deste. Conceito de “Utilidade” da fórmula de Grieco para cooperação internacional. 
71 Main Battle Tank. Tradução: Carro Principal de Batalha. 
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exterior72. Além disso, devido à falência da principal produtora e exportadora de blindados do 

Brasil, a Engesa S/A, em 1993, também a oferta de carros-de-combate sobre rodas e de suas 

peças de reposição da indústria nacional tornou-se limitada, ou mesmo inexpressiva. 

Nesse contexto, não apenas as empresas de blindados, mas toda a Base Industrial de 

Defesa perdeu força ao longo dos anos 9073. Há uma retomada do fôlego para pesquisar e para 

desenvolver veículos militares somente em meados da presente década. Todavia, antes de 

apresentar os novos projetos, é importante fazer uma análise histórica dos avanços e recuos 

dos blindados sobre rodas no país de modo a perceber a vocação brasileira para uso e 

produção desses sistemas. 

 A origem dos blindados sobre rodas no Brasil 

Segundo Expedito Bastos74 (2006, online), a história dos blindados sobre rodas em 

solo brasileiro começa em 1921 quando são adquiridos junto à França duas Automitrailleuse 

White para equipar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse também é o ano em que são 

adquiridos os primeiros blindados sobre lagartas, são 12 tanques franceses Renault FT-17 para 

uso no EB. Em seguida, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, surgiram os 

primeiros projetos nacionais de blindados, baseados em veículos estrangeiros de uso civil 

como os automóveis Ford e Chevrolet. 

O Exército Brasileiro, por sua vez, passou a utilizar blindados sobre rodas somente a 

partir de 1941 com a chegada dos carros-de-combate norte-americanos T-17 Deerhound 6x6 e 

M-3 Scout-Car 4x475 (BASTOS, 2006, online). A entrega dessas viaturas se deu no contexto 

do programa de Empréstimos e Arrendamentos76, durante a Segunda Guerra Mundial. Na 

Itália, a Força Expedicionária recebeu dos Estados Unidos 13 blindados 6x6 M-8 Greyhound 

que viriam ao Brasil ao final da conflagração. Cerca de 150 M-8 chegaram ao país no pós-

guerra e eles formaram a espinha dorsal de reconhecimento mecanizado no país durante as 

                                                        
72 Como exemplo de compras de veículos sobre lagartas tem-se (a) os MBTs Leopard 1, blindados alemães 

comprados junto à Bélgica em 1995 e junto à Alemanha em 2006 (b) os MBTs  M60A3TTS, material 
sobressalente dos Estados Unidos comprado em 1996 (c) os recentes obuseiros auto-propulsados M109 
também comprados junto aos dos Estados Unidos. Fonte: Stockholm International Peace and Research 
Institute (SIPRI), disponível em: <http://www.sipri.org/databases>, acesso em: 03 set. 2009.  

73 Para um histórico da Indústria de Defesa no Brasil, além de análises e recomendações para o setor, ver 
PINTO; ROCHA e SILVA (2004). 

74 Expedito Bastos é coordenador do núcleo de Defesa da UFJF e especialista em blindados e na história desses 
veículos no Brasil. Diversos artigos de sua autoria estão publicados no portal de defesa da universidade na 
Internet, disponível em: < www.ecsbdefesa.com.br/defesa/>. 
75 A designação 4x4 indica que o veículo possui tração em todas as suas quatro rodas. A mesma lógica vale, de 

maneira crescente, para veículos 6x6 ou 8x8. 
76 Em inglês: Lend-Lease Act. Auxílio dos Estados Unidos, de iniciativa do presidente Roosevelt, às nações 

aliadas que estendeu entre 1941 e 1945. Tratou-se no fornecimento - doação, empréstimo ou venda - de 
material bélico às nações cujas defesas eram fundamentais para o esforça de guerra aliado. 
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décadas seguintes, inspirando futuros projetos nacionais (BASTOS, 2000, p. 48-49). Esse 

papel do Greyhound como principal veículo de reconhecimento coincide com o predomínio 

dos Estados Unidos na mecanização das Forças Armadas do Brasil. O M-8 esteve 

comissionado no EB até 1987, mas o seu processo de substituição iniciou anos antes com o 

sucesso da Engesa S/A. 

O sucesso das cobras da Engesa 

Na década de 1970, essa empresa privada projetou – em parceria com o Exército 

Brasileiro77 – e produziu uma variedade de veículos militares sobre rodas, com peças 

nacionais e importadas. Seus blindados foram comprados em grande número pelas Forças 

Armadas do Brasil, mas também foram exportados para cerca de vinte países, principalmente 

da América do Sul e do Oriente Médio. 

O sucesso de vendas da Engesa no ramo de defesa deveu-se, sobretudo, a dois 

produtos: o blindado de reconhecimento EE-9 Cascavel e o veículo blindado de transporte de 

tropas anfíbio EE-11 Urutu. Os projetos compartilhavam entre si o sistema de propulsão e 

suspensão. O motor era o Mercedes-Benz produzido no país também é utilizado para 

propulsão de caminhões. Isso garantia uma cadeia logística nacional autônoma. A novidade 

da suspensão ficava por conta do sistema bumerangue, uma das maiores realizações da 

Engesa, que se adaptava aos diferentes terrenos. Com isso, a entronização dos sistemas de 

propulsão e suspensão permitia que os projetos já partissem de uma considerável base 

tecnológica nacional. De resto, ambos se valiam de diversos componentes importados de 

França, Estados Unidos e Inglaterra, como os canhões e a eletrônica embarcada. (JACKSON, 

2007, p. 231-32; FOSS, 2000, p. 238 e 346).  

A produção de ambos os blindados teve início em 1974 e seus projetam datam de 

1970. Ao todo, foram comercializados 888 EE-11 Urutus e 1738 EE-9 Cascavéis, com 

aproximadamente um quarto da produção comprada pelo Brasil. Expedito Bastos (2007, 

online) esclarece que as Forças Armadas brasileiras adquiriram 409 Cascavéis e 223 Urutus. 

Também se destacaram nas compras a Líbia com 400 EE-9 e o Iraque com 364 EE-9, além da 

Colômbia, do Chipre e do Chile com mais de uma centena de blindados sobre rodas cada. 

Durante os anos em que produziu veículos militares, a Engesa S/A vendeu mais viaturas do 

                                                        
77 A parceria com o Exército Brasileiro ocorreu graças ao Parque Regional de Motomecanização da 2ª Região 

Militar (BASTOS, 2007, online) 
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que qualquer outra empresa no Ocidente. Trata-se da primeira e única série de exportação de 

blindados da história do Brasil.78 

Comercialmente, o mérito da Engesa foi o de valer-se de conjunturas favoráveis, 

nacionais e internacionais, ao longo dos anos 1970 e 1980. No plano doméstico, o governo 

elaborava uma política de nacionalização da segurança (CERVO; BUENO, 2002, p. 404-6) 

com apoio à Indústria de Defesa e às exportações de material bélico79. No plano internacional, 

segundo Vizentini (2004a), o Brasil executava uma multilateralização de suas relações 

exteriores, abrindo novos mercados como o Oriente Médio, e afastou-se da dependência 

securitária frente aos Estados Unidos quando denunciou, em 1977, o Acordo de Assistência 

Militar entre ambos.  

O sucesso das cobras sobre rodas da Engesa constitui o primeiro grande sucesso da 

BID brasileira pelo mundo. A empresa, porém, perdeu fôlego no final da Guerra Fria com o 

fracasso do projeto de seu MBT Osório e com o esvaziamento dos fatores de sucesso internos 

e externos. 

A sua falência, em 1993, leva a produção nacional de blindados a um nível 

inexpressivo e marca a decadência da BID do Brasil. A necessidade de atualização dos 

veículos vendidos às Forças Armadas Brasileiras já data desse período. O Cascavel o Urutu 

possuem hoje mais de trinta anos de uso e viraram o século atrasados em relação ao 

aproveitamento das tecnologias digitais. Mas não apenas os blindados sobre rodas e sim todos 

os vetores terrestres demandam atualização: 

“A força terrestre do Brasil é bem posicionada em termos da sua composição orgânica, 
mas a quase totalidade de seus sistemas está no limite da vida útil ou já é 
claramente obsoleta. [...] Apesar das últimas aquisições, talvez em nenhum momento 
de sua história a força terrestre brasileira tenha ficado em condições de tamanha 
fragilidade.” (CEPIK, 2009, p.35, grifo nosso) 

Frente a essa defasagem do atual equipamento, o Exército Brasileiro (EB) licitou, em 

2005, a produção de um veículo de transporte pessoal, tendo em vista as experiências 

adquiridas na missão de paz no Haiti (Minustah). Tal projeto seria mais tarde alargado para o 

a concepção de uma família de blindados. 

Família de Blindados Média de Rodas (FBMR) 

Inicialmente, o projeto previa o desenvolvimento de uma viatura blindada de 

transporte pessoal média e sobre rodas (VBTP-MR), popularmente batizada de Urutu 3, em 
                                                        
78 Afirmação baseada em dados do SIPRI (Stockholm International Peace and Research Institute), disponíveis 

em: <http://www.sipri.org/databases>, não levando em conta o valor das negociações. 
79 Como exemplo de iniciativa e suporte à Indústria de Defesa, tem-se a PNEMEM (Política Nacional de 

Exportação de Material de Emprego Militar), editada em 1974, que concedia benefícios aduaneiros. 
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alusão aos veículos análogos já comissionados nas Forças Armadas brasileiras. O edital de 

concorrência foi lançado em 2005 e adiado no mesmo ano devido ao contingenciamento de 

verbas do Exército (DÜRING, 2005, online). O programa foi retomado no ano seguinte com a 

abertura de seleção de empresas brasileiras interessadas no projeto. Venceu a concorrência, 

finalmente, em agosto de 2007, a empresa IVECO80, representada pela Fiat Automóveis S.A., 

filial brasileira do grupo italiano Fiat.81 A essa altura, já estava em jogo o desenvolvimento de 

toda uma família de veículos blindados que atendesse aos diversos interesses da força 

terrestre.82 O contrato entre o Exército e a empresa foi assinado em 21 de dezembro de 2007. 

O cronograma estabelecido prevê a construção de um protótipo da VBTP-MR até fins 

de 2009 para que ele seja testado durante o ano de 2010. Para 2011, está prevista a produção 

de um lote piloto de dezesseis carros (BACCHI, 2009, online). O ritmo e a quantidade das 

aquisições após esse primeiro lote permanecem incertos. Sabe-se, contudo, que a nova família 

de blindados médios é uma das prioridades da Estratégia Braço Forte para os próximos anos e 

com eles se pretende substituir os atuais veículos sobre rodas do EB. 

Os carros deverão ter, conforme edital, um índice de nacionalização83 igual ou 

superior a 60%. Ademais, para que sejam aerotransportáveis, o peso da cada veículo da 

família não poderá exceder 25 toneladas – o mesmo peso do Centauro 8x8 de reconhecimento 

da IVECO. A viatura de transporte padrão, no entanto, terá 16 toneladas. Os blindados estão 

sendo desenvolvidos conjuntamente pelo Exército e pela empresa italiana84  

Além disso, o projeto prevê a concepção de diversos modelos construídos sobre o 

mesmo chassi: os 6x6 Comando, Ambulância, Morteiro de 120mm, Comunicações, Diretoria 

                                                        
80 A IVECO é atualmente uma das maiores fabricantes de blindados sobre rodas do mundo. Seus principais 

produtos são o veículo de reconhecimento 8x8 Centauro e o veículo blindado multiuso 4x4 IVECO-
LMV ambos em uso no Exército Italiano e em outros países. O Centauro tem uma versão de transporte 
de tropas, aos moldes da VBTP-MR. A empresa colabora com a Oto-Melara na concepção do MBT 
italiano Ariete. 

81 Antes da escolha definitiva da IVECO-Fiat, dezessete empresas haviam declarado interesse e posteriormente 
outras quatro haviam sido habilitadas a continuar na concorrência. As demais foram desclassificadas 
por não apresentarem um parque industrial ou um núcleo de engenharia que pudesse levar adiante o 
projeto. A quatro remanescentes, além da Fiat, foram: AGRALE S.A, AVIBRAS Aeroespacial S.A., 
EDAG do Brasil Ltda e IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A. Apenas a Fiat e a IESA 
apresentaram propostas definitivas em 28 de junho de 2007 (DÜRING, 2007, online). 

82 O próprio chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército, General Darke Nunes, 
esclarece que a VBTP-MR é precursora de uma gama variada de outras viaturas médias sobre rodas. 
(NUNES, 2008, online). Hoje essa variedade já pode ser constada na Estratégia Nacional de Defesa, 
representada no Anexo 8 deste. 

83 Esse índice nacionalização representa a relação entre as parcelas nacional e importada que compõem o preço 
de venda de um produto. Por exemplo, apenas produtos com índice de nacionalização de 60% são 
passiveis de financiamento pelo BNDES. 

84 Ao Exército cabe o gerenciamento do programa, a formulação conceitual, o desenvolvimento das blindagens e 
o controle e planejamento dos testes. A IVECO ficou responsável pelo projeto específico, pela 
fabricação do protótipo e do lote piloto. (BACCHI, 2009, online). 



59 
 

de Tiro, Oficina e os 8x8 Reconhecimento dotado de canhão 105mm, Combate Fuzileiro com 

canhão de 30mm e Socorro.85 Isso revela que o Exército assimilou os conceitos de produção 

modular porque buscar criar toda uma família de veículos médios em torno de estruturas 

intercambiáveis.86 

Essa nova família renovará a mobilidade estratégica87 que é proporcionada por um 

veículo sobre rodas do Exército Brasileiro, hoje ligada ao Cascavel e ao Urutu. Além disso, o 

programa terá incidência positiva sobre a BID, já que conta com a participação de empresas 

nacionais e que o edital exige 60% de nacionalização dos equipamentos. Essa exigência, 

aliada ao design modular das peças, facilitará a manutenção e diminuirá o gasto com custeio. 

O cerne dessa família, entretanto, permanece sendo a viatura de transporte pessoal 

cujos atributos estão detalhados na Tabela 7 que segue. 

 

TABELA 7 
VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE PESSOAL - VBTP-MR 

Tração 6x6 
Motor Diesel Iveco Cursor 9 de 383cv 

Velocidade 100km/h na estrada 
9km/h na água 

Autonomia 600km 
Peso 16,7 toneladas 

Tripulação 1 motorista + 1 metralhador + 9 soldados  
Mobilidade Aerotransportável e anfíbio 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: BACCHI, 2009, online. 

 

Não obstante seus méritos notáveis, a nova família cobre apenas algumas das lacunas 

da Força Terrestre através da reposição da parcela dos diversos blindados análogos cujas 

vidas úteis estão prestes a encerrarem-se. Nesse sentido, este capítulo prossegue com a 

proposta do que, em linhas gerais, seria a Família Blindada Pesada sobre Rodas (FBPR), para 

atender as necessidades de interdição e cobertura de artilharia dentro do conceito de 

mobilidade estratégica, o que inclui o teatro de operações da Amazônia. 
                                                        
85 As ilustrações estão disponíveis no Anexo 8 
86 A produção modular possibilita (a) a redução dos custos de peças de reposição pela economia de escala, (b) 

facilita a logística posto a mesma peça pode ser utilizada para manutenção de mais um veículo e (c) 
diminui o efeito do atrito causado pelo desgaste e da fricção causada pelo combate já que se torna mais 
fácil recuperar a viatura para o uso. Ao contrário, uma falta de interoperatibilidade, sem dúvida, acarreta 
custos desnecessários para manutenção dos sistemas. 

87 Programa que visa proporcionar “à Força Terrestre um adequado poder de dissuasão. Tal poder será 
evidenciado por características de eficiência operacional, mobilidade para projeção de força, interna e 
externamente, flexibilidade, modularidade e interoperabilidade” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009, p. 
13) 
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Porém, antes de propor uma nova família de carros-de-combate para as forças 

brasileiras, cumpre esclarecer previamente os fatores que regem aquisição desses sistemas e 

fazer um balanço dos blindados no Brasil e na França, elucidando as necessidades aludidas. 

 

4.2. A Lógica das Compras Militares e as Necessidades do Exército 
Ainda em 2001, o Pentágono substituiu o planejamento de defesa baseado no modelo 

da percepção de ameaça e adotou um novo conceito baseado na capacidade de Forças. Esse 

novo paradigma centra-se mais em saber como o adversário pode lutar do que na preocupação 

de quem pode ser o inimigo ou onde a guerra irá ocorrer (DoD, 2001, p. 13). 

Em 2009, David Sorenson, de forma muito franca, concluiu que o que preside 

atualmente a aquisição de sistemas de defesa não são vagas abstrações de futuros inimigos ou 

valores baseados em um sistema rígido de alianças (próprio da bipolaridade da Guerra Fria). 

Pelo contrário, a aquisição procura seguir ditames de sentido sistêmico, mais baseados na 

capacidade de gerar benefícios tangíveis de curto prazo articulados às demandas da política 

doméstica, ao desenvolvimento da BID e aos interesses empresariais. Nesse sentido, Sorensen 

conclui que a política doméstica é mais influente do que a política internacional no que tange 

a compra de equipamentos ou desenvolvimento de sistemas (SORENSON, 2009, p. 88). Essa 

lógica pode ser vista no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 

IMPACTO INTERNO NO PLANEJAMENTO DE FORÇA 

 
AUTOR E FONTE: Sorenson, 2009, p. 88 (adaptado). 
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Dentro dessa lógica, importa perceber o acordo militar Brasil-França como uma fonte 

de desenvolvimento industrial aliado à ambição de construção de uma BID Sul-Americana. 

São fundamentais, nesse sentido, a produção local de equipamentos e sistemas e a 

transferência de tecnologia. Justificar ou analisar o acordo através de abstrações de futuros 

inimigos ou valores internacionais é contraproducente. Deve-se atentar para seus reflexos 

domésticos de curto e longo prazos. 

Nada disso sugere que os interesses nacionais e as ameaças a esses interesses, 
percebidas ou reais, não importam para política de aquisição de armas. Eles são a 
base da existência das Forças Armadas e o parâmetro geral das mudanças dessas 
forças. Entretanto, nem ameaças e nem interesses são indicadores precisos de 
qual tipo de projeto de força ou de quando ela deve ser empregada ou do 
quanto gastar com ela. A diferença entre conceitos abstratos de ameaça e de 
interesses de um lado e os avanços e recuos da política doméstica de outro devem 
ser pesados juntos para entender plenamente como as decisões sobre a Força são 
tomadas. (SORENSEN, 2009, p. 116, tradução e grifo nossos) 

Quando se analisa as atuais compras brasileiras, percebe-se que a Marinha e a 

Aeronáutica foram claramente beneficiadas com a aquisição de sistemas que constituirão a 

coluna vertebral dessas Forças. A primeira com os submarinos da classe Scorpène e a segunda 

com caças de última geração. Já o Exército foi contemplado com parcela orçamentária que 

utilizou para atender sua antiga demanda de MBTs, comprando os Leopard 1A5 produzidos 

na Alemanha. Todavia, essa aquisição, que data do final de 2006, não tem incidência sobre a 

BID. Desconhece-se pretensão de fabrico desses veículos sob licença e sua manutenção gerará 

pressão para aquisição de peças de reposição, o que penaliza a rubrica de capital em benefício 

do custeio. Ademais, enquanto os novos sistemas da Marinha e da Aeronáutica encontram-se 

no estado da arte, e atualmente comissionados nas Forças Armadas dos países que os vendem, 

os principais veículos do Exército datam da década de 1960. 

Deficiências das forças terrestres 

Permanece, assim, um hiato tanto na integração de Armas (cavalaria, infantaria e 

artilharia) como de Forças (Força Aérea e Exército). Isso demanda, dentro da perspectiva 

aludida por David Sorensen, um programa de aquisição que inclua a interoperatividade entre 

Armas e Forças. Do ponto de vista das operações, trata-se de acelerar a construção dos 

sistemas que vertebrarão o Teatro Sintético de Guerra (STOW)88, atualizando as forças 

brasileiras e equiparando-as aos mais modernos exércitos do mundo que dominam novas 

tecnologias através do desenvolvimento sustentável da digitalização. 

                                                        
88 Singla em inglês: Synthetic Theater of War. 



62 
 

O Teatro Sintético de Guerra (STOW) é a quintessência da digitalização, pois supõe 
a decomposição da realidade no interior do universo virtual e seu controle a partir 
deste. [...] As câmeras (IR, UV, Vídeo) reduzem todo teatro de operações a dados 
(topografia, relevo, forças em presença) que são armazenados nos computadores. 
Deste modo o universo real é controlado a partir do mundo virtual. [...] Trata-se do 
resultado de um acúmulo de aprendizado obtido através de diversos programas. 
Entre eles, o do tanque Abrams M1A1, desenvolvido ainda nos anos 70 para ser um 
empreendimento totalmente computadorizado. [...] Este carro já é completamente 
presidido pela perspectiva sintética (digital) do teatro de operações. Dentro desta 
ótica, persegue-se a redução do contato da tripulação com o ambiente. (MARTINS, 
2008, p. 78) 

No caso da força terrestre, o STOW se materializa na necessidade de viaturas que 

façam as vezes de “nós” na rede digital e que cumpram missões ocasionais de comando e 

controle (C2) por data link com satélites (como Satélite Geoestacionário Brasileiro planejado 

pelo Ministério da Defesa), com os R-9989 e com veículos aéreos não tripulados (VANT), 

além da nova família de blindados desenvolvida pela Exército (FBMR), os veículos blindados 

de infantaria. 

Além da necessidade de dominar o teatro sintético, o Exército também deve 

reaparelhar sua artilharia autopropulsada90, hoje insuficiente e defasada. Em primeiro lugar, 

como se observa na Tabela 8, há um número muito pequeno de obuseiros autopropulsados 

(SP Howitzer) em comparação com os outros tipos de veículos: apenas um obuseiro para cada 

cinco MBTs ou um obuseiro para cada onze veículos de transporte e combate de infantaria 

(RECCE, APC).  

Tomadas as definições do Glossário do Exército Brasileiro (2003), nosso país conta 

com apenas duas peças de artilharia média (canhões e obuseiros de mais de 120mm até 

160mm). Destas, 37 são autopropulsados M-109 e 92 são rebocados M-114, ambos de 

155mm (IISS, 2008). Portanto, o Brasil não possui nenhuma peça de artilharia pesada (de 

161mm até 210mm), tão pouco de artilharia muito pesada (a partir de 210mm), o que gera 

uma demanda sistêmica e inexorável de incremento de artilharia média. 

Porém a artilharia autopropulsada brasileira não é apenas insuficiente 

quantitativamente. Ela é toda baseada em obuses construídos na década de 1960 e projetados 

                                                        
89 R-99 é um avião da Embraer do tipo Elint (Inteligência Eletrônica) que constitui “o cérebro da batalha digital: 

um centro de comando e controle móvel que integra as diversas unidades terrestres, aéreas e navais, 
coordenando a batalha em tempo real.” (MARTINS, 2008, p. 160). “O R-99 é a versão militar do [avião] 
Bandeirante, com radar e aviônicos de origem sueca que permitem fazer controle do espaço aéreo, 
rastreio de alvos e transmissão de dados (via data link). O R-99 garante altos níveis de eficiência de 
missão devido a seu curto tempo de reação, alcançando rapidamente altitudes operacionais com ampla 
cobertura de área e excelente capacidade de tempo em estação.” (SEBBEN, 2008, p. 65). Atualmente o 
comando do espaço aéreo e os alertas antecipados na FAB são dados pelos radares de oito R-99. 

90 Segundo o IISS (2008), a artilharia autopropulsado são morteiros, obuses e lançadores de foguete de no 
mínimo 100mm que dispõem de meios de locomoção próprios e que atingem o alvo indiretamente. 
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na década de 1950, o M-109 A3 de 155mm e o M-108 de 105mm, ambos fabricados pelos 

Estados Unidos. A consequência disso é que o maior alcance da artilharia de tubo é dado pelo 

M-109A3, correspondente a 23,5km (BASTOS, 2008, online). Em termos comparativos, o 

alcance da artilharia de tubo francesa é de 42km graças à peça de artilharia montada sobre 

caminhão, o Caesar. Mas não é preciso comparar a artilharia brasileira com a dos exércitos 

das maiores potências militares, pois os projéteis da artilharia sul-africana chegam a incríveis 

75km, como atestado pelos recentes testes do autopropulsado sobre rodas Denel G6-52L91, de 

fabricação própria (BENETTI, 2008, online). 

 

TABELA 8  

BLINDADOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

NOME FUNÇÃO 
(2) 

FABRICANTE / 
PAÍS 

ANO DA 1a 
PRODUÇÃO 

ANO DA 
COMPRA QUANT. 

Leopard 1 (3) MBT Krauss-Maffei / 
Alemanha 1963 1995/2006 ~400 

M-60 MBT General Dynamics / 
EUA 1960 1996 90 

M-41  Light Tank Cadillac / EUA 1951 1966 112 
EE-9 

Cascavel RECCE-W Engesa / Brasil 1974 (1) ~400 

EE-11 Urutu APC-W  Engesa / Brasil 1974 (1) ~200 

M-113 APC-T Food Machinery  / 
EUA 1956 1966 ~550 

M-108 
105mm 

SP 
Howitzer-T EUA 1960 1970 72 

M-109 
155mm 

SP 
Howitzer-T EUA 1962 1999 37 

Astros 2 MRL Avibrás / Brasil 1983 (1) 20 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: IISS (2008); JACKSON (2007); FOSS (2000); Stockholm International Peace and Research Institute 
(SIPRI), disponível em: <http://www.sipri.org/>. Acesso em: 23 de ago. 2009; Federation of American Scientists 
(FAZ), disponível em: <http://www.fas.org/>. Acesso em: 23 de ago. 2009.  

(1) Desconsidera-se o ano de compra por se tratar de produto nacional. 
(2) Nomenclatura com base em IISS (2008). T = Tracked, veículo sobre lagartas W = Wheeled, veículo 

sobre rodas. Ver Glossário. 
(3) Os primeiros Leopard 1A5 de um lote de 220 comprados em 2006 chegaram em outubro de 2009. A 

entrega de todos os sistemas ocorrerá até 2012.  
 

Também a cadência de tiro das peças brasileiras é insuficiente: um M-109A3 pode 

disparar um tiro por minuto (BASTOS, 2008, online) enquanto a sua versão atualizada, 
                                                        
91 O modelo G6-52 – autopropulsado 6x6 – pode disparar múltiplos projéteis em azimutes diferentes para atingir 

um mesmo alvo com impacto simultâneo graças ao sistema de engajamento AS2000 da empresa francesa 
Thales. De uma distância de 25km, o G6 pode disparar até seis projéteis simultaneamente. Para mais 
informações a respeito do Denel G6, o material explicativo da Companhia Denel está disponível em: 
<http://www.tecnacorp.com/pdfs/LS_ArtillerySysG6.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2009. 
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modelo A6 Paladin92 em uso nos Estados Unidos, dispara quatro tiros por minuto em cadência 

sustentável (TRACY, 2004, p. 37). O G6 da África do Sul dispara até oito tiros em um minuto 

graças ao carregamento automático. 

O quadro comparativo da Tabela 9 demonstra o atraso da artilharia no Brasil. Embora 

melhor do que a versão brasileira, o M-109 A3 Paladin ainda é inferior a outros modelos mais 

atuais: “a China, a Eslováquia, a França, a Alemanha, Israel, a Rússia, a África do Sul e o 

Reino Unido têm sistemas de artilharia iguais ou mais capazes (alcance, capacidade de fogo) 

do que o Paladin.(TRACY, 2004, p. 37). 
TABELA 9 

COMPARAÇÃO DE OBUSEIRO AUTOPROPULSADOS 155mm 

DESIGNAÇÃO M-109 A3 
(Brasil) 

M-109A6 
(Estados Unidos) 

K-9 
(Coréia do Sul) 

DENEL G6-52 
(África do Sul) 

ALCANCE. 23,7km 30km 40km 58km 
CADÊNCIA Máx. 1,3 tpm (1) 4 tpm 6 tpm 8 tpm 
No MUNIÇÃO 34 39 48 48 
VELOCIDADE 56km/h 56km/h 66km/h 90km/h 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: DUNNIGAN (2004); BASTOS (2008); Global Security, disponível em: <www.globalsecurity.org>. 
Acesso em: 11 nov. 2009. Army Technology, disponível em: <www.army-technology.com>.  Acesso em: 11 
nov. 2009. Military Today, disponível em: <www.military-today.com>. Acesso em: 11. Nov. 2009. 

(1) São quatro tiros nos primeiros três minutos e, então, um tiro a cada minuto (BASTOS, 2008, online).  
 

Inexistem, portanto, opções de calibre 155mm em qualidade e números adequados no 

Brasil. Ademais, os modelos comissionados estão defasados, com reduzido alcance e baixa 

cadência de tiro se comparados a seus equivalentes. Isso limita drasticamente a engenharia e a 

capacidade de entrega da artilharia brasileira, mesmo que sejam desenvolvidas munições mais 

modernas em termos de rendimento e guiagem. 

A necessidade de atualização da artilharia de campanha é urgente.93 É imperativo 

aproximá-la dos parâmetros mundiais que se resumem, em linhas gerais, no aumento da 

letalidade, da precisão, do alcance, dos calibres94 e da mobilidade (sobretudo estratégica) da 

arma. A distância do engajamento é cada vez maior e os sistemas (obuseiros) dotados de 

sistema de recarga automáticos – não necessitam de soldados para municionar o tubo – o que 
                                                        
92 A diferença entre os modelos A6 Paladin, em uso nos Estados Unidos, e o modelo A3 em uso no Exército 

Brasileiro é considerável, como aponta Tracy (2004, p. 39), o A6 “foi totalmente reconstituído. [...] Ele é 
um legado do modelo original de 1963 [mas] muito melhor que o seu predecessor da série A2/A3”. 
Entretanto, ambos os modelos ainda requerem o carregamento manual. 

93 A artilharia rebocada, por sua vez, é defasada e está além do prazo de uso, o EB tem um número pequeno de 
morteiros de calibre 88mm e muito poucos morteiros de 120mm. Porém, não cabe fazer aqui o seu 
detalhamento. 

94 O número de calibres é definido pela divisão do comprimento do tubo pelo seu calibre, ambos em milímetros. 
Um tubo de 3,7m (3700 milímetros) e 155mm de calibre tem, então, 24 calibres. Quanto maiores os 
calibres, maior o comprimento do tubo (BENETTI, 2008, online). 
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se traduz em maior cadência de tiro, concentração de fogo e capacidade de entrega. Além 

disso, há uma tendência geral de aumento do calibre e uma prevalência do 155mm sobre o 

105mm (calibre dominante no Brasil: 105mm na proporção de 72 sobre 109, o que perfaz 

66%). A guiagem dos projéteis se dá atualmente através de comunicação com satélites (meio 

curso) com guiagem final baseada em laser ou rádio frequência. Isso torna importante a 

presença de aviões (tripulados ou não), de infantes com sensores para o homing, que hoje 

exercem papel análogo ao dos antigos observadores do início do século passado. Por fim, há a 

preferência crescente pelos obuseiros sobre rodas.95 (BENETTI, 2008; TRACY, 2004; 

DUNNIGAN, 2003, p. 101-22) 

A análise da Tabela 8 e dos atuais programas de reposição dos equipamentos leva a 

crer que essa grave lacuna em matéria de artilharia persiste. Os novos veículos oriundos do 

projeto VBTP-MR devem no máximo substituir os urutus, os cascavéis e talvez os M-113 

atualmente em serviço. O mesmo vale para a recente aquisição dos Leopard 1A5, que fixa 

esse carro como o MBT padrão do Exército Brasileiro, que repõe os M-41 e os M-60 que 

serão desativados ou descomissionados. Permanece, portanto, a lacuna da atualização dos 

obuseseiros autopropulsados. A proposição normativa que segue refere-se a esse problema. 

 

4.3. Proposição Normativa: Família de Blindados Pesada sobre Rodas 
Esta proposição normativa busca, em primeiro lugar, inserir de forma destacada a 

Força Terrestre tanto no contexto do acordo militar Brasil-França quanto na vontade 

estratégica de integração regional, emprestando-lhe um papel de primazia na digitalização e 

na evolução da BID Sul-Americana. Em segundo lugar, a proposição procura fomentar o 

debate ao propor um conceito para os próximos passos do desenvolvimento de blindados no 

país. Por último, pretende-se construir uma alternativa para solucionar, ao mesmo tempo, as 

duas necessidades já referidas: o domínio do Teatro Sintético de Guerra e o reaparelhamento 

da artilharia. Antes de anunciá-la, cabe, contudo, atualizar os principais avanços da 

digitalização no campo dos blindados. 

Blindados frente à digitalização 

Em linhas gerais, o estado da arte da digitalização nos blindados corresponde a quatro 

aspectos: (a) o aumento da letalidade graças à guiagem mais precisa dos projéteis, o que 

                                                        
95 O cancelamento do projeto estadunidense Crusader, um novo obus autopropulsado, em 2002, reflete 

exatamente a inadequação do veículo a essas tendências. Tratava-se de um blindado sobre lagartas, com 
alcance e precisão considerados baixos, sem contar o elevado peso que dificultava a mobilidade 
estratégica. (TRACY, 2004, p. 31) 
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diminui o gasto com custeio e a pressão sobre a logística (b) a viabilidade de uma blindagem 

ativa virtual a partir da utilização de microondas de alta potência que desabilitam projeteis 

antes que estes atinjam o veículo. Exemplo disso é a blindagem Trophy96, desenvolvida em 

Israel. Há também (c) o surgimento de sistemas antiaéreos baseados em armas de energia 

direta (laser) dotados da mobilidade de blindados, como o MTHEL97 e (d) a utilização de 

turbinas na força terrestre, como no caso do MBT estadunidense Abrams M1, o que abre uma 

janela de oportunidades para a utilização civil desse tipo de motor no Brasil. 

Para o Exército Brasileiro, esses avanços significam fornecer um apoio de fogo 

semelhante ao da Força Aérea a custos muito inferiores e em teatros complicados como a 

floresta Amazônica: 

As oportunidades existem para melhorar a precisão da artilharia a um custo razoável. 
Munições competentes de baixo custo (low-cost competent munitions – LCCM) 
estão sendo desenvolvidas para aumentar a precisão da artilharia em 50 por cento, 
usando sistemas de controle e direção com correção de alcance montados nos 
projéteis. Esses sistemas [...] mais as espoletas, permitiriam ser satisfeito o critério 
para a destruição do alvo e minimizariam os danos colaterais. [...] Combinados a 
localizações precisas de alvos [...], granadas de artilharia, após um ajuste, podem 
atingir com precisão dentro de 50 metros do local do alvo. As que atingem dentro de 
30 metros [...] têm o mesmo efeito desejado de tê-lo acertado em cheio. (TRACY, 
2004, p. 35) 

Proposição normativa 

Nesse caso, a proposição normativa, tendo em vista as diretrizes do Plano Nacional de 

Defesa (desenvolver o PIB industrial e a microeletrônica), do Sistema Nacional de 

Mobilização, da Estratégia Braço Forte e os propósitos da criação do Conselho de Defesa da 

UNASUL é o do desenvolvimento de um carro blindado sobre rodas 8x8; pesando entre 40 e 

45 toneladas; com variante anfíbia; com sistema hidráulico e suspensão capazes de suportar 

arma de tubo com calibre de 155mm e com alcance do tiro de 50 a 70km; com design 

modular que viabilize igualmente artilharia com e sem tubo (foguetes com alcance não 

inferior a 20km) e que sirva como plataforma para um futuro míssil brasileiro superfície-

superfície de alcance de 300 a 400km.  

O sistema não precisa ser nem aerotransportado nem ter previsão para transporte 

ferroviário, o que deve permitir uma liberdade de engenharia para formular um projeto que 
                                                        
96 O sistema de proteção ativa Trophy é desenvolvido pela empresa israelense Rafael Advanced Systems. 

Recentemente, a blindagem foi declarada operacional após testes do país no seu MBT Merkava 4. Seu 
principal uso será o de proteger viaturas blindadas contra mísseis portáteis de infantaria. 

97 Em inglês, Mobile Tactical High Energy Laser. Tradução: Laser móvel tático de alta energia. Desenvolvido 
conjuntamente por Israel e Estados Unidos, o MTHEL garante proteção baseada em energia direta de 
lasers químicos contra artilharia, morteiros e foguetes. O sistema é, em sua origem, partilhado em três 
veículos, um com o laser, outro com o seu combustível e um com o radar que detecta os projéteis e guia 
os raios. 
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dispare sem rígidos limites de dimensão. Precisa, todavia, ligar-se por data link a toda uma 

rede digital encabeçada por satélites, continuada pelo R-99 e VANTs e, com isso, ser o elo 

terrestre do Teatro Sintético de Guerra. Antes de se detalhar o veículo, resumem-se seus 

atributos na Tabela 10. 

 

TABELA 10 

PROPOSIÇÃO NORMATIVA: 
FAMÍLIA PESADA SOBRE RODAS 

ATRIBUTO VEÍCULO PROPOSTO REFERÊNCIA 
Tripulação 4-5 Denel G6-52 (África do Sul)  
Tração Tração sobre rodas 8x8 IVECO Centauro 8x8 (Itália) 
Motor Turbina a gás de 1000/1300 cv Abrams M1 (1500cv para 60t) 
Autonomia ~700km 

Denel G6-52 (África do Sul) Peso 40-45 toneladas 
Velocidade 85km/h 
Velocidade na 
água 9km/h Sem referência (este é o 

desafio) Mobilidade Modular com versão anfíbia 
OPÇÕES DE ARMAMENTO PRINCIPAL 

Canhão de 155mm 

Alcance 50-70km 
(25km – concentração de 5 tiros) 

Denel G6-52 (África do Sul) Calibres 52 
Cadência de Tiro 8 tiros por minuto 

Qt. de Munição 45-50 
(carregamento automático) 

Lança Foguetes 
Calibres 127mm 180mm 300mm 

ASTROS II (Brasil) Alcance 9-30km 15-35km 20-60km 
Qt. de Munição 32 16 4 
Peso da Munição 68kg 152kg 595kg 

Lança Míssil Superfície-Superfície (SSM) (1) 
Alcance 300km AV/MT 300 (Brasil) 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: Army Technology. Disponível em: <www.army-technology.com>. Acesso em: 15 nov. 2009. Global 
Security. Disponível em: <www.globalsecurity.org>. Acesso em: 25 nov. 2009. 

(1) Além disso, a família deverá ter um veículo municiador, um lançador de VANT, versão IFV e APC. 
 

A escolha do calibre 155mm em detrimento dos calibres 175mm e 203mm deve-se à 

sua maior capacidade de entrega por minuto. Tomando-se como exemplo o G6 sul-africano –

uma referência do estado da arte de desempenho de tubo 155mm – tem-se a entrega de 352 

quilos no intervalo de um minuto. Todavia, tomando-se como referência para desempenho do 

calibre 175mm o estadunidense AP M107, chega-se a uma entrega total de 67 quilos. Por fim, 
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para efeitos do calibre 203mm, tem-se os atuais autopropulsados russos e estadunidense, 

M110 e 2S7 respectivamente, que entregam 180 quilos em um minuto. Resumindo, o maior 

peso da granada não significa uma maior capacidade de entrega graças à diferença na 

cadência de tiro do 155mm. Além disso, esse calibre apresenta maior alcance real que os 

demais, o que importa para a batalha de profundidade. Finalmente, a engenharia permite a 

esse calibre entregar qualquer tipo de projétil, inclusive termobárico ou nuclear. Como se 

ilustra na Tabela 11. 

 
TABELA 11 

CAPACIDADE DE ENTREGA DE ARTILHARIA DE TUBO 

CALIBRE (3) CADÊNCIA PESO DA 
GRANADA 

ENTREGA EM 
1 MINUTO % ALCANCE 

155mm (G6) 8 tpm 44kg 352kg (2) 525% 58km 
175mm (M107) 1tpm (1) 67kg 67kg 100% 30km 
203mm (M110 
e 2S7) 

2,5tpm (1) 91kg 227kg 338% 29km 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: DUNNIGAN, 2003, p. 117. 

(1) Cadência máxima não sustentável 
(2) O G6 ainda pode entregar simultaneamente 220 quilos disparando cinco tiros que atingem o mesmo 

alvo. 
(3) Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e os outros principais exércitos do mundo não 

possuem comissionados autopropulsados de 105mm, cuja granada tem, em média, apenas 15kg.. Por 
essa razão, exclui-se esse calibre da análise desta tabela.  
 

A gama de munições deve incluir ainda um projétil de guiagem final a laser nos 

moldes do krasnopol ou excalibur98 O propósito é desenvolver uma viatura inteligente que 

sirva de nó da Força Terrestre para distribuir data link do R-99 ou do Satélite Geoestacionário 

Brasileiro, através de VANTs, estabelecendo a coordenação entre as forças de infantaria 

blindada e os Leopard. Além disso, trata-se de adotar um conceito de capacidade para operar a 

batalha em profundidade, criando um sistema modular de artilharia de longa distância com 

apto a desenvolver barragem99, concentração100 e interdição101 (caso do modelo dotado de 

míssil superfície-superfície). 

                                                        
98 Krasnopol e excalibur são as versões russa e estadunidense, respectivamente, de projéteis de 152/155mm 

guiados com precisão que visam destruir alvos de grande valor no campo das operações, como os 
blindados. O krasnopol tem guiagem a laser enquanto o excalibur é orientado via GPS. 

99 Barragem consiste na entrega de fogo artilharia com várias armas disparando ao mesmo tempo de maneira a 
proteger tropas amigas e instalações, retardando o avanço do inimigo e permitindo a retirada. Em sua 
origem, a barragem servia para desabilitar as defesas antecedendo o ataque (HOGGS, 1977, p. 8) 

100 Concentração de fogo de artilharia é o uso de várias armas que disparam em tempos diferentes, mas com o 
propósito de que os projéteis cheguem ao alvo no mesmo tempo. Diferentemente da barragem, a 
concentração é forte, breve e intensa. (HOGGS, 1977, p. 8) Atualmente, a alta cadência de tiro permite 
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Sinergia da demanda doméstica com o teatro de operações da Amazônia 

A proposição está ajustada à doutrina atualmente vigente na Amazônia porque os 

guerrilheiros do EB adquirem poder de fogo como apontadores com canetas ou fuzis lasers 

que orientam a guiagem final dos projéteis102 Além disso, devido aos pneus e à capacidade 

anfíbia, os veículos propostos podem ser utilizados em quase todo o teatro de operações da 

região. A floresta irá sempre apresentar dificuldades de cobertura aérea e, nesse sentido, as 

brigadas formadas pelos autopropulsados constituem uma força aérea dos pobres dada a sua 

capacidade de concentração de fogo e o seu alcance.  

Há uma clara conexão entre os requerimentos logísticos das operações na selva e uma 

janela de oportunidades para a indústria civil e para o desenvolvimento sustentável. A 

proposta de que um futuro edital exija uma turbina tem o claro objetivo de permitir a 

entronização da produção desse importante bem de capital. Atualmente, elas estão presentes 

na propulsão de navios, hovercrafts, ecranoplanos103, em suma, em toda a cadeia de transporte 

aquática civil. Isso faculta o barateamento de fretes e o acesso a novos mercados. Ademais, as 

turbinas aplicam-se notoriamente a toda a gama de aeronaves, desde os grandes aviões de 

passageiros e cargas, passando pela aviação regional e até mesmo por mísseis cruzadores e 

VANTs. Sendo assim, a mera exigência da turbina já constituiria uma aquisição significativa 

para a BID. 

Todavia, é possível ainda traçar uma aproximação maior com as demandas oriundas 

das tenebrosas dificuldades logísticas do teatro de operações da Amazônia.104 Como se sabe, o 

grande obstáculo em operar com blindados na floresta não advém somente da óbvia 

dificuldade de locomoção, mas também da pressão do combustível sobre a cadeia de 

                                                                                                                                                                             
que as concentrações sejam ainda mais devastadoras e breves, pois uma mesma peça pode disparar de 
três a cinco projéteis que atingem o alvo simultaneamente. 

101 Interdição consiste no emprego de fogo direto em um ponto específico, impedindo que o inimigo valha-se 
desse espaço. Na prática, o propósito é negar ao inimigo o uso das linhas de suprimento e a sua 
liberdade de concentração de unidades. 

102 Essa idéia não é nova, pois já na Primeira Guerra Mundial observadores avançados auxiliavam na guiagem de 
tiros indiretos de artilharia com auxílio de telefone. Também na conflagração mundial, o 
reconhecimento terreno, que hoje pode ser feito também por VANTs, já era estruturado em torno de 
aviões e de balões. 

103 Ecranoplanos são veículos projetados para voar a poucos metros de altitude, normalmente sobre a água, com 
grande capacidade de carga, movidos a turboélice. A produção de turbina biomassa torna possível a 
agilidade de transporte, o barateamento de frete e o acesso aos mercados da Ásia e da África para os 
produtos normalmente perecíveis do agronegócio brasileiro. Isso também acelera a integração da 
América do Sul, facultando a criação de corredores bi-oceânicos sem eclusas e, desde modo, permitir o 
acesso de produtos brasileiros ao Pacífico. 

104 A dificuldade do suprimento de combustíveis na selva ficou evidente na Guerra do Vietnã quando as forças 
do Vietnã do norte e da FLN criaram um oleoduto de 10cm de diâmetro para abastecer os blindados que 
operavam no sul. Apesar desse notável esforço, tanto no TET em 1968 quanto na ofensiva de 1972 as 
viaturas frequentemente ficaram sem combustível. (CURREY, 2002, p. 459) 
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suprimentos. No caso da turbina, é possível desenvolver um propelente integralmente 

disponível na região (o óleo de mamona, por exemplo). Dessa maneira, ao invés de depender 

de complexa rede de oleodutos ou de caminhões tanques, o EB poderia, dentro dos 

parâmetros doutrinários atuais que orientam a guerra na selva, ter uma logística distribuída de 

suprimento de combustível integralmente disponível no teatro.  

Nesse particular, há uma transcendência da requisição militar para o âmbito de todo o 

desenvolvimento sustentável. A exigência de uma turbina movida a biomassa atinge todo o 

setor de transporte, aquático e aéreo, bem como a própria geração de energia, uma vez que já 

existem termoelétricas movidas por elas.105 O Brasil daria continuidade ao seu pioneirismo 

iniciado com o Proálcool e com o biodiesel e teria a virtude de unir a Petrobrás ao EB, 

levando a sensível redução de custos ao orçamento do Ministério da Defesa.106 

Ao mesmo tempo, a produção modular assegura a criação de um veículo de grande 

porte para transporte de suprimentos, combatentes e evacuação médica. Também se prevê 

uma versão exclusivamente de transporte munição idêntica ao carro principal, nos moldes dos 

sul-coreanos K-9 e K-10107. Além disso, é fundamental uma versão capaz de lançar um 

veículo aéreo não tripulado (VANT) que em regiões ermas e remotas possa criar na esfera da 

tática o Teatro Sintético de Guerra, permitindo C4 e orientação à guiagem de projéteis. 

Finalmente, o maior desafio é o de projetar versões anfíbias capazes de se valerem das muitas 

vias fluviais. 

Do ponto de vista industrial e empresarial, a ideia é criar uma economia de escala que 

acelere também a implantação do programa da VBTP-MR, uma vez que a continuidade de 

encomendas militares à indústria estabiliza a relação de parceria entre a Força Terrestre e o 

complexo industrial-empresarial de defesa. Há, nesse caso, a expectativa de redução dos 

custos, levando as empresas a aceitarem opções sub-ótimas em benefício de ganhos futuros 

estável graças um sistema estruturado, integrado, sistêmico e operado mediante planejamento 

de longo prazo, de aquisição de material de defesa. Trata-se, ademais, de veículos que 

poderão competir comercialmente com os MBTs ou IFVs russos que ingressaram no Uruguai, 

                                                        
105 Atualmente, o ITA desenvolve uma turbina a gás de geração de 1 a 3MW, o que permite a geração de energia 

limpa e generalizada. (SILVEIRA, 2009, online) Isso inviabiliza a destruição da capacidade de geração 
de energia do país em um único ataque  

106 A responsabilidade da proposição normativa é exclusivamente minha. Todavia é preciso consignar que a 
formulação da turbina movida a biomassa deve muito as conversas do autor com Lucas de Oliveira 
Kerr. 

107 O K-10 opera geminado ao K-9 fornecendo munição diretamente ao estoque do outro veículo e sem que haja 
necessidade da participação dos soldados no processo, de modo integralmente mecanizado. 
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na Venezuela e no Peru, assim como com a própria Alemanha no reequipamento das forças 

armadas sul-americanas. 

Parceria Internacionais 

Do ponto de vista das parcerias internacionais, tal sistema consegue otimizar para a 

Força Terrestre o leque de possibilidades atualmente aberto pela diplomacia. O armamento 

principal de tubo, por exemplo, pode ser desenvolvido no âmbito do IBAS em parceria com a 

África do Sul que já produz o autopropulsado sobre rodas G6-52, já tomado diversas vezes 

como referência.  

A turbina pode ser desenvolvida mediante parceria inicial com a empresa IVECO-Fiat, 

da Itália, para incluir futuramente o Centro Tecnológico do Exército, a Petrobrás e o próprio 

centro de tecnologia da Aeronáutica que recentemente desenvolveu duas turbinas para 

aeronaves – uma de 1000cv e outra de 1300cv. (SILVEIRA, 2009, online) 

Com Israel, a parceria para o desenvolvimento de blindagem virtual, baseada em 

microondas de alta potência, o Trophy desenvolvido pela Rafael, que desabilita cargas 

explosivas antes mesmo delas atingirem o blindado. No âmbito da parceria estratégica com a 

França, a EADS seria encarregada de desenvolver junto a uma empresa brasileira um projétil 

guiado por laser que equipararia ambos aos três países que hoje dispões desse sistema: EUA, 

Rússia e China. 

Parceria franco-brasileira 

Porém o mais importante é qualificar a parceria já existente com o Hexágono, 

estendendo-a às forças terrestres. Tanto o Brasil quanto a França possuem um número 

expressivo de MBTs, IFVs e APCs, mas número insuficiente de autopropulsados na artilharia 

(ver Tabela 8 e Anexo 9). O atual modelo francês, Caesar, é baseado em um caminhão 

Renault que, não obstante a grande mobilidade estratégica, não pode locomover-se livremente 

fora de estrada em terrenos difíceis, o que para a artilharia é um inconveniente insuportável. O 

outro autopropulsado de 155mm, o AU-F1, data da década de 1970 e é baseado no chassi do 

tanque AMX-30 da década de 1960. 

Se ambas as forças desenvolvem atualmente uma família de blindados médios, podem 

cooperar para o desenvolvimento de uma Família Blindada Pesada sobre Rodas (FBPR) que 

atenda às necessidades de mobilidade estratégica e tática expressas na Estratégia Nacional de 

Defesa brasileira e aos imperativos do Livro Branco francês. 

Nesse caso, Brasil e França têm interesse em reequipar e em manter atualizadas suas 

forças terrestres por razões de ordem semelhante: participação em operações de imposição ou 
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estabelecimento de paz na ordem internacional e capacidade de travar uma guerra local em 

solo europeu e sul-americano. Ambos podem cooperar em torno do blindado comum pesado 

sobre rodas de design modular, uma família binacional que possa também fazer as vezes de 

veículo regional em tanto na UE como na UNASUL. Finalmente, um desenvolvimento 

conjunto proporcionaria uma sinergia em diferentes mercados, possibilitando a 

comercialização dos veículos na América do Sul, na Europa e em outros pontos de inserção 

franco-brasileiros, como a África.  

Conclusão do capítulo 4 

A proposição normativa dá continuidade à longa tradição brasileira de utilização e 

produção de veículos sobre rodas que remonta às primeiras décadas do século XX. Além 

disso, insere o Exército nos acordos militares com a França, dotando-o de um cronograma de 

aquisição que vai além da pura e simples aquisição de material obsoleto. O Veículo Blindado 

Pesado sobre Rodas atenta às novas possibilidades suscitadas da digitalização e às 

necessidades da força terrestre de grande mobilidade estratégica. Ele faz também as vezes de 

nó terrestre do Teatro Sintético de Guerra e de suporte a cadeia de suprimentos. Pode engajar 

com sucesso outros blindados em profundidade graças à precisão e à cadência de seus tiros, o 

que dota o veículo proposto de capacidade de combate análoga a de um MBT. 

A proposta consagra a atual dinâmica de compras de armamento porque privilegia os 

fatores domésticos da tomada de decisão, ou seja, os objetivos aludidos na Estratégia 

Nacional de Defesa, no decreto do Sinamob e na Estratégia Braço Forte. Ela traz reflexos de 

curto prazo para indústria nacional. Porém, no plano externo, a produção de veículos nos 

moldes sugeridos pode impulsionar a diplomacia brasileira, pois estimula novas e velhas 

parcerias internacionais. No que tange parte francesa, essa constatação é igualmente válida.  

Assim como a proposição normativa impulsiona a BID sul-americana, ela procura 

somar-se aos demais projetos comuns do continente europeu. Defende-se, então, o 

desenvolvimento conjunto dos blindados propostos, tendo como base a parceria estratégica 

Brasil-França e os interesses de longo prazo de aquisição de material bélico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Encerrou-se no dia 15 de novembro o Ano da França no Brasil que ofereceu ao 

público brasileiro uma amostra da sociedade e da cultura francesas ao moldes do que foi, em 

2005, o Ano do Brasil na França. Essa série de eventos coroou toda a aproximação bilateral 

dos últimos anos, mostrando que a aliança entre os dois países perpassa múltiplos níveis das 

Relações Internacionais. No âmbito político, a parceria já atravessou com sucesso o teste das 

trocas de governos, tanto com a eleição de um mandatário de esquerda na democracia 

brasileira quanto com a vitória da direita no Hexágono. 

Frente ao sistema internacional, Brasil e França tem agendas estratégicas idênticas em 

relação a diversos aspectos político-econômicos, além da longa tradição na defesa da paz e 

dos Direitos Humanos. Ambos almejam o multilateralismo, são centrais nos seus processos de 

integração regional, estimulam a aproximação entre América do Sul e União Europeia e, por 

fim, defendem reformas da governança global a fim de democratizá-la. Assim sendo, a França 

vertebra o eixo norte das Relações Internacionais do Brasil equiparando-se em importância 

aos países do BRIC e do IBAS, eixos leste e sul, frente ao atual tabuleiro mundial de velhas e 

novas potências. 

Nesse sentido, ainda que as relações do Brasil com o tradicional eixo norte remontem 

a longuíssima data e que estejam já bem estruturadas em diferentes planos institucionais, de 

câmaras de comércio a alianças sócio-culturais e intercâmbios, uma parceria estratégico-

militar requer ainda atitudes de Estado. As visitas de alto escalão e a assinaturas de tratados e 

acordos entre Brasil e França não são apenas indicadores da intensificação da parceria, mas 

também condições necessárias para a sua efetivação. Não se trata, portanto, de uma aliança 

que surgiu a partir das recentes compras de armamentos, mas de uma aproximação cuja 

intensificação vem ocorrendo ao longo de, pelo mínimo, os últimos dez anos. Não obstante 

consideráveis assimetrias sócio-econômicas, os dois países estão do mesmo lado da balança. 

Esse contexto favorece a França nas atuais concorrências para fornecimento de armas para o 

Brasil, deixando de lado outros tradicionais exportadores, como Estados Unidos e Rússia. 

As bases jurídicas e diplomáticas fornecidas pela Política Externa Brasileira já 

propiciam a coordenação de esforços em diversas áreas estratégicas. Brasil e França acertaram 

acordo de submarinos e helicópteros que envolve oito bilhões de euros pelo qual a parte 

brasileira receberá o seu primeiro vetor de propulsão nuclear. Além disso, a cooperação pode 



74 
 

se estender para a compra e venda de aviões de caça, de cargueiros e de fragatas, para a 

digitalização do campo de operações e monitoramento de fronteiras e, por fim, para as áreas 

nuclear e espacial, incluindo o desenvolvimento de um satélite para o Ministério da Defesa. 

Toda essa amplitude guiará a relação entre os dois países pelas próximas décadas. 

Porém é essencial estender essa parceria para a Força Terrestre, maior orçamento da 

área de defesa, de modo que os exércitos possam também cooperar em torno de seus 

principais sistemas, principalmente veículos militares. Aqui entra a proposição normativa de 

uma nova família de blindados pesados que atenda à necessidade de renovação das artilharias 

brasileira e francesa e que ajude a criar o Teatro Sintético de Guerra no nível da tática. Um 

projeto dessa ambição pode também transbordar para a indústria civil porque inclui o 

desenvolvimento de turbinas, de veículos não tripulados e de uma vasta gama de 

equipamentos digitais. 

Confirma-se, assim, a hipótese do trabalho. O desenvolvimento conjunto de blindados, 

se realizado em sinergia com transnacionalização da BID e com parceria estratégica franco-

brasileira, pode ser um aliado do desenvolvimento sustentado e da entronização de 

tecnologias sensíveis cujo domínio é essencial para a inserção autônoma do Brasil no cenário 

internacional onde imperam os gigantes. 

Sabe-se que a preparação militar não é o único fator na tomada de decisão estratégica 

em um Estado democrático (PROENÇA; DINIZ; RAZA, 1999, p. 25). Exatamente por isso, 

importa reconhecer todo o papel simbólico das relações franco-brasileiras, como a atração 

cultural francesa ao longo de cinco séculos, que influenciam o jogo político doméstico e os 

seus reflexos no plano internacional. A continuidade da cooperação franco-brasileira depende 

desses fatores subjetivos assim como da efetiva transferência de tecnologia, do 

desenvolvimento conjunto de projetos que ofereçam autonomia e reforcem ambas as Forças 

Armadas, da convergência de posicionamentos diante dos desafios da desordem mundial e de 

uma política de Estado que privilegie a aliança mesmo diante de ganhos relativos diferentes 

no curto prazo. 

A utilidade de longo prazo da cooperação franco-brasileira consiste em estruturá-la 

como alavanca para a autonomia estratégica nacional. Trata-se de aproveitar os ganhos 

advindos da parceria para impulsionar a coordenação da BID de defesa regional, a 

entronização do centro de decisão da digitalização e o reaparelhamento das Forças Armadas 

no Brasil. Em última instância, a parceria estratégica pode constituir importante suporte à 

integração sul-americana. 
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GLOSSÁRIO 

 
ALCA – Área de Livre Comércio das Américas. 

APC – Armored Personal Carrier. Blindado de Transporte Pessoal. 

BID – Base Industrial de Defesa. 

BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China. 

DCNS – Direction de constructions navales. Direção de construções navais.  

CRUZEX – Operação Cruzeiro do Sul. 

C4ISR – Comando, Controle, Comunicação, Computador, Inteligência, Vigilância e 

Reconhecimento. 

COBRA – Combatente Brasileiro (do Futuro). 

EADS – European Aeronautic Defence and Space Company. Companhia Europeia de Defesa 

Aeronáutica e Espacial.  

EB – Exército Brasileiro. 

Elint – Electronic Intelligence. Inteligência eletrônica. 

FBMR – Família de Blindados Média sobre Rodas. 

FBPR – Família de Blindados Pesada sobre Rodas. 

G20 – Grupo formado por Alemanha, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, 

Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 

México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.  

Howitzer – Obus. 

IBAS – Índia, Brasil e África do Sul.  

IFV – Infantry Fighting Vehicle. Veículo de Combate de Infantaria.  

MBT – Main Battle Tank. Carro Principal de Batalha. 

Mthel - Mobile Tactical High Energy Laser. Laser móvel tático de alta energia. 

OCCAr - Organização Conjunta para Cooperação em Matéria de Armamentos. 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento. 

RECCE – Veículo de reconhecimento. 

SGB – Satélite Geoestacionário Brasileiro. 

SNBR – Scorpène Nuclear Brasileiro. 

STOW – Synthetic Theater of War. Teatro Sintético de Guerra.  

UNASUL – União das Nações Sul-Americanas 

VBTP-MR – Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média sobre Rodas. 
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ANEXO 1 

 

CRONOLOGIA DA APROXIMAÇÃO ESTRATÉGICA BRASIL-

FRANÇA 
 

25/11/1997 Os presidentes Jacques Chirac e Fernando Henrique Cardoso encontram-se 
em São Jorge do Oiapoque (Guiana Francesa)  

27/11/1997 Representantes de Brasil e França assinam em Paris o Acordo Quadro sobre 
a Cooperação na Pesquisa e nos Usos de Espaço Exterior para Fins 
Pacíficos. 

29/04/2002 Armée de l’air (Força Aérea francesa) participa em Canoas/RS da primeira 
edição do Exercício Cruzeiro do Sul (CRUZEX) que reúne também as forças 
aéreas de Argentina, Brasil e Chile. A superioridade francesa durante as 
simulações motivou a Aeronáutica do Brasil a buscar atualizações para seus 
aviões. A França participou de todos os CRUZEX até hoje (2002, 2004, 2006 e 
2008)  

25/10/2002 Representantes de Brasil e França assinam em Paris o Acordo de Cooperação 
para o desenvolvimento das Utilizações Pacíficas da Energia Nuclear. 

01/01/2003 Posse de Lula da Silva em Brasília. 
28/01/2003 Lula e quatro ministros visitam Paris e encontram-se com Jacques Chirac. 

22/09/2003 Lula e Chirac têm encontro bilateral em Nova Iorque na ocasião da 59a 
Assembléia Geral da ONU. 

30/01/2004 Lula e Chirac encontram-se em Genebra juntamente com Lagos Escobar, 
presidente do Chile, e Kofi Annan, secretário Geral da ONU. 

20/09/2004 Almoço entre Lula e Jacques Chirac em Nova Iorque e discussão dos dois 
presidentes com Lagos Escobar, do Chile, e Rodriguez Zapatero, da Espanha. 

25/05/2004 Lula e Chirac têm reunião de trabalho durante Cúpula de Guadalajara, no 
México. 

01/03/2005 Inicia o Ano do Brasil na França que se estende até dezembro. 

14/07/2005  Lula e comitiva visitam a França de Jacques Chirac por quatro dias. Ministros 
de Relações Exteriores e de Defesa assinam cinco documentos, entre eles A. 
Protocolo de Intenções Referente à Cooperação em Tecnologias Avançadas B. 
Acordo para Cooperação na Área de Aeronáutica Militar, derivado do primeiro 
C. Acordo relativo ao fornecimento de material e serviços no âmbito da 
Aeronáutica Militar (compra dos 12 Mirage 2000 por € 60 milhões). Chirac 
anuncia apoio à candidatura brasileira ao CS da ONU como membro 
permanente.  

25/05/2006 Jacques Chirac visita Brasília, onde se encontra com Lula. Os presidentes 
emitem Declaração de Brasília saudando trabalhos dos grupos criados 10 
meses antes. 
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16/05/2007 Posse de Nicolas Sarkozy na França. 

19/06/2007 Ministros de Defesa (Waldir Pires e Hervé Morin) assinam declaração de 
intenção em matéria de defesa 

27/08/2007 Sarkozy discursa na Conferência de Embaixadores em Paris defendendo vaga 
permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU e reformas no G8 
que ampliem os debatedores do fórum. 

25/09/2007  Encontro entre Lula e Sarkozy na sede da ONU, em Nova Iorque. 

29/01/2008 Ministros de Defesa (Nelson Jobim e Hervé Morin) assinam na França Acordo 
Relativo à Cooperação no Domínio da Defesa e ao Estatuto de suas 
Forças, colocando ambas as forças armadas em situação privilegiada 
reciprocamente e definindo o estatuto jurídico para a efetivação da cooperação 
bilateral. 

12/02/2008 Lula e Sarkozy encontram-se no Oiapoque e emitem a Declaração Conjunta 
de São Jorge do Oiapoque. 

08/12/2008 Ministro da Defesa francês, Hervé Morim visita Brasília e encontra-se com 
Celso Amorim (Relações Exteriores), Mangabeira Unger (Assuntos 
Estratégicos) e Nelson Jobim (Defesa). 

22/12/2008 Em visita de Sarkozy ao Rio de Janeiro, ocasião da II Cúpula Brasil-União 
Européia, presidentes assinam Parceria estratégica entre França e Brasil e 
acordo na Área de Submarinos. 

01/04/2009 Almoço de negócios entre Lula e Sarkozy em Paris anterior ao encontro do 
G20 em Londres. Ambos trataram da parceria estratégica e afinaram o discurso 
para a reunião. 

21/04/2009 Inicia o Ano da França no Brasil que se estende até 15 de novembro. 
11/06/2009  Celso Amorim visita a França para discutir acidente aéreo no Atlântico de vôo 

da Air France entre Rio de Janeiro e Paris assim como as relações bilaterais. 
15/06/2009  Lula e Sarkozy encontram-se em Genebra na Suíça para almoço. Lula estava na 

Europa em razão de uma turnê cujo foco era uma reunião dos BRICs. 
07/07/2009 Lula encontra-se com Sarkozy em Paris antes de encontro do G8 na Itália. 

02/09/2009 Senado aprova projeto que autoriza a União a tomar € 6,088 bilhões em 
empréstimos para financiar a compra 50 helicópteros, de 5 submarinos (sendo 
um com casco para receber reator nuclear) e a construção de um estaleiro em 
Itaguaí, Rio. Fica estabelecido que o restante, € 2,549 bilhões, será pago pelo 
Tesouro Nacional. Total das compras: € 8,647 bilhões 

07/09/2009 Sarkozy visita Brasília como convidado de honra para o desfile militar de 7 de 
setembro. O presidente francês Recebe a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul 
no seu grau Grande Colar, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. 
Fecham-se acordos para compras de submarinos e helicópteros. Lula e Sarkozy 
emitem Declaração Conjunta. Ministros da Defesa também emitem 
Declaração Conjunta de Intenções. Os presidentes anunciam abertura de 
negociações para a compra brasileira junto à França de caças Rafale, da 
Dassault. 
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03/11/2009 Ministros da Defesa de Brasil e França (Nelson Jobim e Hervé Morin) 
encontram-se no Rio de Janeiro para tratar das negociações de armamentos 
entre os dois países. Ambos sobrevoaram de helicóptero a área onde será 
construído o casco do primeiro submarino nuclear brasileiro. 

14/11/2009 Lula e Sarkozy encontram-se em Paris e fixam posição comum dos dois países 
para a XV Conferência do Clima da ONU. Trata-se do oitavo encontro entre os 
dois presidentes em um ano e meio. 

 

 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
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ANEXO 2 
 

MAIORES EMPRESAS DA ÁREA DE DEFESA EM 2007 

EMPRESA PAÍS SEDE VENDAS 
(1) 

FATIA DE 
VENDAS DE 

DEFESA 
Boeing Estados Unidos 30,480 46% 
BAE Systems Reino Unido 29,850 95% 
Lockheed Martin Estados Unidos 29,400 70% 
Northrop Grumman Estados Unidos 24,600 77% 
General Dynamics Estados Unidos 21,520 79% 
Raytheon Estados Unidos 19,540 92% 

EADS Alemanha, Espanha e 
França 13,700 24% 

L-3 Communications Estados Unidos 11,240 81% 
Finmeccanica Itália 9,850 54% 
Thales França 9,350 56% 
United Technologies Estados Unidos 8,760 16% 
SAIC Estados Unidos 6,250 70% 
Computer Sciences 
Corp. Estados Unidos 5,420 33% 

SAFRAN França 5,230 32% 
Honeywell Estados Unidos 5,020 15% 
KBR Estados Unidos 5,000 57% 
Rolls-Royce Reino Unido 4,580 31% 

MBDA 
Alemanha, Espanha, 
França, Itália e Reino 
Unido 

4,110 100% 

DCNS França 3,860 100% 
ITT Corp Estados Unidos 3,850 42% 
AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: SIPRI (2007).  

(1) Vendas de material de defesa em 2007 em bilhões de dólares. 
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ANEXO 3 
 

MAIORES EMPRESAS DE DEFESA COM PARTICIPAÇÃO 
FRANCESA 

EMPRESA RAMO FATIA DO 
ESTADO 

VENDAS 
2007 (3) 

PRODUTOS DE 
REFERÊNCIA 

 
EADS (1) 

Aviação, 
eletrônicos, 

mísseis e espaço. 
15% 13,700 (7) 

Filiais: Eurocopter, 
Astrium, Airbus, Defense 

and Security, etc. 

Thales 
Eletrônicos, 

mísseis e 
comunicação 

27% 9,350 Drones, radares, 
componentes eletrônicos. 

SAFRAN 
(8) 

Eletrônicos, 
espaço e motores. 30% 5,230 Turbinas, FELIN. 

MBDA (4) Mísseis 37,5% (2) 4,110 (7) Eryx, Exocet, Milan. 

DCNS Navios e 
submarinos 75% 3,869 Scorpène, FM 400, 

Barracuda. 
Eurocopter 

(5) Helicópteros 15% 2,800 Dauphin, Cougar, Fennec. 

Groupe 
Dassault Aviões 45% (2) 2,380 Rafale, Mirage 3E, Mirage 

2000. 
MBDA 
France Mísseis 37,5% (2) 2,050 - 

CEA (6) Nuclear. 100% 1,760 - 

Astrium (5) Espaço 15% 1,700 Componentes espaciais e 
satélites. 

Nexter 
(GIAT) 

Artilharia, 
veículos, 
Armas e 

munições. 

100% 800 Leclerc, AMX-30, AMX-
10, VBCI 8x8, VAB 4x4. 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: Dados de SIPRI (2007), do sítio Transnacionales.org e de COURT DE COMPTES (2009). 

(1) Empresa produto da fusão da CASA (Espanha), Aérospatiale (França) e DASA (Alemanha). 
(2) Participação da EADS. 
(3) Exclusivamente de material de defesa, em bilhões de dólares. 
(4) Joint Venture das empresas BAE (Reino Unido), EADS (França, Espanha e Alemanha) e Finmeccanica 

(Itália). 
(5) Subsidiária do grupo EADS. 
(6) Commissariat à l’Energie Atomique: Comissão de Energia Atômica. 
(7) Volume de vendas que inclui também as subsidiárias. 
(8) Resultado de fusão da empresa Snecma com a Sagem (ambas francesas). 
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ANEXO 4 
 

EIXOS ESTRATÉGICOS DO BRASIL (O LUGAR DA FRANÇA) 
 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 

BRASIL 
(UNASUL) 

FRANÇA (UE) BRICS 

IBAS 
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ANEXO 5 
 

REPARTIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES FRANCESAS DE 

ARMAMENTOS EM 2008 

 

 
FONTE: FRANÇA, 2009b. 
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ANEXO 6 

 

OS PARADIGMAS DE CADA REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 
FONTE: PEREZ, 2007, p. 5. 
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ANEXO 7 

 

TRANSFERÊNCIA ANUAL DE MATERIAL BÉLICO DOS EUA PARA 
O BRASIL 

Conforme Lei de Assistência Externa de 1961, Seção 655 (EUA). 
Ano Fiscal Valor (USD) 

1998 43.560.000,00 
1999 91.670.341,00 
2000 57.992.000,00 
2001 82.954.033,00 
2002 84.798.601,00 
2003 108.299.194,00 
2004 73.229.029,00 
2005 141.719.946,00 
2006 53.695.913,00 

Média Anual 81.991.006,33 
AUTOR: CASTELLANO (2008, p. 66). (adaptado). 
FONTE:  DoS (Department of State). REPORT BY THE DEPARTMENT OF STATE PURSUANT TO SEC. 
 655 OF THE FOREIGN ASSISTANCE ACT OF 1961, AS AMENDED Direct Commercial Sales  
Authorizations for Fiscal Year: 
(01) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-2005/655Report_2005.pdf  
(02) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-2004/rpt655_2004.pdf  
(03) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-2003/rpt655_2003.pdf  
(04) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-2002/DCS/655-2002.pdf  
(05) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-2001/DCS/655-2001.pdf  
(06) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-2000/FMS/2000-fms-full.pdf  
(07) http://www.fas.org/asmp/profiles/655-99/dcs/dcs99.pdf  
(08) http://www.fas.org/asmp/profiles/655/fms/fmsbrazil98.pdf  
(Todos acessados em 25/07/2006). 
 
*Disponibilizado pela Federação de Cientistas Americanos, base na Lei de Liberdade de Informação dos EUA 
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ANEXO 8 

 

NOVA FAMÍLIA DE BLINDADOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 
FONTE: EXERCITO BRASILEIRO, 2009, p. 16 (adaptado) 
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ANEXO 9 

 

BLINDADOS DO EXÉRCITO FRANCÊS 

NOME FUNÇÃO (1) FABRICANTE (2) ANO DE 1a 
PRODUÇÃO 

QUANT. 
2007 

Leclerc MBT Giat(3) 1991 354 

AMX-30 MBT Atelier de Construction 
d’Issy-les-Maulineaux 1966 614 

AMX-10RC RECCE-W Giat 1978 337 
ERC90-F4 Sagaie RECCE-W Panhard 1979 192 

VBL M-11 (4) RECCE-W  Panhard 1990 1280 

AMX-10P/PC (8) AIFV-T Atelier de Construction 
d’Issy-les-Maulineaux 1973 601 

VBCI (7) AIFV-W Renault Trucks/Nexter 2008 492  
VAB (5) APC-W Renault Trucks/Giat 1976 ~4413 (6) 
AU-F1 SP Howitzer-T Giat 1978 261 

CAESAR SP Howitzer-W Giat 2007 77 
LRM (9) MRL Lockheed Martin/Diehl 1983 55 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
FONTE: IISS (2008); JACKSON (2007); FOSS (2000); Stockholm International Peace and Research Institute 
(SIPRI), disponível em: <http://www.sipri.org/>. Acesso em: 23 de ago. 2009; Federation of American Scientists 
(FAS), disponível em: <http://www.fas.org/>. Acesso em: 23 de ago. 2009.  

(1) Nomenclatura com base em IISS (2008). T = Tracked, veículo sobre lagartas. W = Wheeled, veículo 
sobre rodas. Ver Glossário. 

(2) Todos fabricados por empresas francesas, com exceção do MRLS. 
(3) A Giat Industries sofreu reformulação nos anos 2000 e hoje o grosso da empresa chama-se Nexter. 
(4) Véhicule Blindé Leger. Tradução: Veículo Blindado Leve.  
(5) Véhicule d’Avant Blindé. Tradução: Veículo de Frente Blindada. 
(6) Número que inclui todos os modelos da VAB. 
(7) Véhicule blindé de combat d’infanterie. Tradução: Veículo Blindado de Combate de Infantaria.  Total 

das encomendas de 492.  
(8) A serem desativados com a chegada do VBCI. 
(9) Lance-roquettes multiples. Tradução: Lançador de foguetes múltiplos. -Desenvolvidos em conjunto por 

Alemanha, Estados Unidos, França e Inglaterra. Equivalente ao norte-americano M-270. 
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ANEXO 10 

 

BLINDADOS SOBRE RODAS DO BRASIL 
Automitrailleuse White T-17 Deerhound 6x6 

  
Fonte: <chars-francais.net> Fonte: <ww2armor.jexiste.fr> 

M-3 Scout-Car 4x4 M-8 Greyhound 

  
Fonte: <ww2armor.jexiste.fr/> Fonte: <defesanet.com.br/rodas/> 

EE-11 Urutu EE-9 Cascavel 

  
Fonte: <defesanet.com.br/rodas/> Fonte: JACKSON, 2007, p. 232 

VBTP-MR (PROTÓTIPO) 

 
Fonte: <armyrecognition.com/images> 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
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ANEXO 11 

 

BLINDADOS SOBRE LARGARTAS DO BRASIL 
Renault FT-17 Fiat-Ansaldo 

  
Fonte: Acervo do autor Fonte: Acervo de César Torres 

M-3 Lee-Grant M-4 Sherman 

  
Fonte: Acervo do autor Fonte: Acervo do autor 

M-41C Caxias M-60 

  
Fonte: <redetec.org.br/inventabrasil/m41.jpg> Fonte: JACKSON, 2007, p. 199 

Leopard 1A5 

 
Fonte: <www.areamilitar.net/DIRECTORIO/im_TER/Leo_1A5_3> e acervo de César Torres 

AUTOR: MÜLLER, Gustavo G. 
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