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RESUMO

O governo Fernando Henrique Cardoso inicia um processo de reorganização da 

estrutura  de  Defesa  Nacional  brasileira.  Seu  sucessor,  além de  aprofundar  este  processo, 

resolve investir na reestruturação da Base Industrial de Defesa do país. Isto aparentemente é 

uma  contradição  pois  o  Brasil,  além  de  está  localizado  em  uma  das  zonas  mais 

desmilitarizadas do mundo, é caracterizado por adotar uma política externa pacífica,  e por 

defender soluções negociadas para os conflitos internacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Indústria de Defesa, Política Externa, Política de Defesa, Conselho 

de Segurança da ONU, Governo Fernando Henrique, Governo Lula.



ABSTRACT

The Cardoso government began a process of reorganization of the structure of 

Brazilian National Defense. His successor, besides deepening this process, decides to invest in 

restructuring the Defense Industrial Base in the country. Apparently this is a contradiction be-

cause Brazil is located in one of the most demilitarized places of the world and is character-

ized by adopting a peaceful foreign policy, and defending negotiated solutions to international 

conflicts.

KEYWORDS: Defense Industry, Foreign Policy, Defense Policy, the UN Security Council, 
Government Cardoso, Lula's government. 
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INTRODUÇÃO

No dia 10 de agosto de 2011, a Presidente Dilma Roussef empossou o diplomata e 

ex-ministro de relações exteriores, Celso Amorim, como o novo ministro da defesa. Este fato 

gerou  um  grande  debate  nos  meios  de  comunicação  do  país.  Militares,  jornalistas  e 

acadêmicos  discutiam quais  os  impactos,  contribuições  e  mudanças  que  a  nomeação  de 

Amorim traria para a Política de Defesa Nacional.

No mesmo dia, teve inicio, na cidade de Fortaleza, o quinto Encontro Nacional de 

Estudos da Defesa.  Estiveram presentes,  neste encontro,  militares, diplomatas,  ministros e 

acadêmicos de vários países da América latina, França e Inglaterra. Os participantes desta 

reunião discutiram o futuro da Defesa Nacional no Brasil e no mundo.

Esse  tema,  a  defesa  do  Estado,  mobiliza  pensadores  e  políticos  desde  a 

antiguidade. Em seu livro,  A República,  Platão destaca a necessidade da  polis possuir um 

grupo de  cidadãos responsáveis  pela  arte  da guerra.  Ela  também deveria  possuir  artesãos 

especializados na fabricação das armas que seriam utilizadas nas guerras de conquista e/ou 

defesa  do  território.  Para  Platão,  essas  são  as  duas  condições  básicas  para  a  fundação  e 

manutenção de uma Cidade-Estado (PLATÃO, 2003).

A obrigatoriedade dos Estados possuírem meios para defender-se foi lembrada por 

outros  pensadores  ao  longo  da  história.  Um dos  mais  famosos  e  dedicados  ao  tema  foi 

Nicolau Maquiavel. Ele chamou a atenção para a importância do governante possuir recursos 

próprios  para  defender  seu  Estado  e  garantir  sua  permanência  no  poder.  Segundo  esse 

pensador, o Príncipe deveria possuir suas próprias armas, ou seja, seu próprio exército.

Ao  longo  do  século  XX,  a  Defesa  Nacional  deixou  de  ser  uma preocupação 

exclusiva de políticos, militares diplomatas e acadêmicos. Atualmente, ela é uma preocupação 

constante de cidadãos comuns em vários países do mundo. Mas, no Brasil, só recentemente é 

que este tema começou a ser introduzido no cotidiano da sociedade. Isto se deve, em parte, à 

publicidade em torno de grandes projetos militares, como a compra de 36 caças para a Força 

Aérea  Brasileira,  o  desenvolvimento  de um submarino nuclear  pela  Marinha do Brasil,  a 

participação das Forças Armadas em missões de paz da Organização das Nações Unidas e a 

busca por um maior protagonismo nas relações internacionais.

Hoje,  nossas  sociedades  são mais  complexas  do que a  Atenas  de Platão  ou a 

Florença de Maquiavel.  Os fatores  que influenciam as  políticas  de defesa,  nos  diferentes 
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países do globo, são as mais variadas possíveis. Contudo, dois deles permanecem constantes: 

o que fazer para garantir a segurança e sobrevivência do Estado. Quando o governante vai 

elaborar a estratégia para defender seu Estado são esses dois fatores que ele deve ter  em 

mente.

No final  do século  XX, o  governo brasileiro  resolveu iniciar  um processo de 

reorganização da estrutura de defesa do país. Foi durante essa reestruturação que ele decidiu 

incentivar  a  reformar  do  parque  industrial  bélico  nacional.  Neste  trabalho,  procuraremos 

analisar por que um país localizado em uma das regiões mais desmilitarizadas do mundo, que 

possui uma diplomacia conhecida por buscar constantemente a solução pacífica dos conflitos, 

adotou tal decisão.

Para  realizarmos  o  estudo  que  nos  propomos,  partimos  do  pressuposto  que  a 

política de defesa complementa a política externa do país. Sendo assim, para compreendermos 

a evolução de uma, temos que analisar também a outra. Com isso em mente, decidimos que o 

primeiro capítulo deste trabalho será dedicado à apresentação da principal teoria que orienta 

as  relações  internacionais,  ainda  apresentamos  os  atores  que  compõem  o  sistema 

internacional.

No segundo capítulo, discutiremos, com auxílio da teoria apresentada, como os 

governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva procuraram 

inserir o Brasil na arena internacional. Procuramos situar a política externa dentro do contexto 

internacional enfrentado por cada presidente.

O terceiro capítulo será dedicado ao estudo da política de defesa elaborada nos 

dois governos citados. Mostramos também o processo de criação e reforma do Ministério da 

Defesa. No quarto, discutiremos a intenção do governo brasileiro, manifestada na Política e na 

Estratégia  Nacional  de  Defesa,  de  reestruturar  a  indústria  nacional  de  defesa.  No  quinto 

capítulo,  faremos  uma  recapitulação  do  contexto  histórico  e  apresentaremos  nossas 

considerações finais. Dentro do possível, procuramos mostrar também quais as perspectivas 

para o futuro da Defesa Nacional no Brasil.
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CAPÍTULO 1: A TEORIA REALISTA E O SISTEMA INTERNACIONAL

O estudo acadêmico da política internacional é algo muito recente se comparado a 

outros  ramos  do  conhecimento.  Edward  Carr  afirma  que,  até  1914,  somente  as  pessoas 

profissionalmente envolvidas se dedicavam ao tema. Nem mesmo os parlamentos se sentiam 

competentes para supervisionar o trabalho desenvolvido pelas chancelarias (CARR, 1981).

Com  o  advento  da  primeira  guerra  mundial,  e  a  conseqüente  aumento  da 

complexidade do sistema internacional, surgiram novos atores, demandas e questionamentos 

que  precisavam  ser  respondidos  pelos  dirigentes  estatais.  A  melhoria  dos  meios  de 

comunicação e transporte tornou mais rápida e eficaz a difusão das informações sobre os 

desdobramentos do conflito. Isso deixou evidente que a condução da política internacional 

não poderia ser tratada somente por militares e diplomatas (CARR, 1981).

É na tentativa de explicar as profundas transformações do sistema internacional 

ocorridas no início do século XX, bem como atender uma demanda crescente da opinião 

pública, que a academia passa a dedicar-se ao estudo da política internacional (CARR, 1981). 

Como  resultado,  os  estudiosos  desse  novo  ramo do  conhecimento,  que  em alguns  casos 

também eram conselheiros  governamentais,  começam a propor e  sistematizar  teorias  para 

explicar as mudanças que estavam ocorrendo no cenário internacional. É neste contexto, que o 

Realismo Político é sistematizado como teoria das relações internacionais.

1.1 O Realismo político

Apesar  de  suas  inúmeras  limitações  para  explicar  as  diversas  transformações 

ocorridas no mundo nos últimos vinte anos, o Realismo Político ainda é a principal teoria de 

análise  da  política  internacional.  Ela  alcançou  essa  condição  de  destaque  ao  fornecer,  a 

políticos e analistas, as ferramentas necessárias para explicar as tensões e conflitos ocorridos 

no  início  do  século  XX.  Essa  capacidade  de  explicar,  satisfatoriamente,  as  origens  e 

desdobramentos da primeira guerra mundial transformou e consolidou o realismo como teoria 

alternativa a outras correntes de pensamento, sobretudo, o Idealismo wilsoniano.1

Ao  contrário  dos  idealistas  e  utópicos,  os  pensadores  realistas  baseiam  suas 

1 Esta vertente do Idealismo recebe este nome em homenagem política externa desenvolvida pelo ex-presidente 
norte-americano Woldron Wilson.
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análises na prática política. Para eles: “[...] a teoria não cria a prática (como presumem os 

utópicos)  a  prática  é  quem cria  a  teoria.”  (CARR,  1981,  p. 69). Ou seja,  para  propor  e 

sistematizar seu modelo de análise, o estudioso deve partir da realidade empírica. Somente ela 

pode, ou não, validar o esquema analítico proposto. Para os realistas, “[...] a prova pela qual 

tal teoria deve ser julgada tem de caracterizar-se por uma natureza empírica e pragmática, e 

não apriorística e abstrata.” (MORGENTHAU, 2003, p. 3).

Ao analisar as relações sociais, os pensadores realistas perceberam que, via de 

regra, os indivíduos procuram agir para garantir, e/ou facilitar, sua sobrevivência, evitando, se 

possível,  sua  dominação  e/ou  exploração.  Isto  gerando  uma  visão  negativa  da  natureza 

humana. Para os realistas, as relações humanas são de natureza “[...]competitiva, ambiciosa e 

predatória.”  (PECEQUILO,  2004,  p.  116).  E  “[...]  nesse  aspecto,  pelo  menos,  os  seres 

humanos são semelhantes em todos os lugares; portanto o desejo de tirar vantagem sobre os 

outros e de evitar ser dominado é universal.” (JACKSON E SORENSEN, 2007, p. 102).

A conseqüência imediata desta visão é o destaque que o poder, como elemento 

necessário  para  assegurar  a  sobrevivência,  adquire.  Segundo  o  pensamento  realista,  os 

indivíduos, para garantirem sua sobrevivência e/ou evitar sua exploração, buscam o poder. 

Com isso, as relações sociais são manifestações constantes da luta pelo poder.

Para  os  realistas,  o  comportamento  humano  se  reproduz  na  esfera  estatal 

(MORGENTHAU, 2003). Assim, como os indivíduos, os Estados atuam procurando garantir 

sua segurança e sobrevivência. Desse modo, ao se relacionarem, os Estados estão buscando 

poder. Suas ações procuram conseguir os meios necessários para garantir sua sobrevivência e 

aumentar seu poder perante os concorrentes. Por este pensamento, podemos concluir: mesmo 

quando estão  cooperando entre  si,  os  Estados  estão  buscando colocar-se em uma melhor 

posição na arena internacional.

A  diferença  entre  as  ações  de  indivíduos  e  Estados  é  que  este  é  menos 

influenciado por valores éticos, morais e religiosos (MORGENTHAU, 2003). Morgenthau 

postula que as políticas interna e externa são manifestações do mesmo fenômeno, a luta pelo 

poder. A diferença entre elas está nas condições morais, políticas e sociais que condiciona 

cada uma delas (MORGENTHAU, 2003).

Apesar de colocar as políticas interna e externa como manifestações diferentes do 

mesmo fenômeno, ou seja, a luta pelo poder, Morgenthau lembra que, na política interna das 

democracias ocidentais, o uso da violência organizada como instrumento de ação política é 
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uma exceção (MORGENTHAU, 2003). Mas “[...] toda atividade política, seja ela nacional ou 

internacional,  revela  três padrões básicos,  isto  é,  todos os fenômenos políticos podem ser 

reduzidos  a  um dentre  três  tipos  básicos:  uma diretriz  política  busca sempre conservar  o 

poder, aumentá-lo ou demonstrá-lo.” (MORGENTHAU, 2003, p. 88).

Como os realistas acreditam que as relações entre Estados também é conflituosa, a 

guerra  acaba  sendo um meio  viável  para  resolver  os  conflitos.  Neste  contexto,  podemos 

entender a afirmação do militar alemão Carl Von Clausewitz: “[...] a guerra era a continuação 

da  política  com a  entremistura  de  outros  meios.”  (KEEGAN,  1993,  p.  19).  Com isto,  é 

necessário alcançar um poder político-militar capaz de garantir a sobrevivência e segurança 

do Estado.

[Já para Hans Morgenthau],  toda a história  nos mostra que as  nações ativas  em 
política internacional se encontram em um processo contínuo ligado à guerra, seja 
preparando-se  para  a  mesma,  seja  nela  envolvendo-se,  seja  recuperando-se  da 
violência organizada que assume a forma de guerra. (MOGENTHAU, 2003, p. 87).

Nesta configuração, onde a guerra é um fenômeno constante na vida dos países, o 

uso do poder militar torna-se um instrumento estratégico na elaboração e condução da política 

externa,  sendo as  Forças  Armadas utilizadas  para submeter  e  pressionar  os adversários,  a 

criação e manutenção de um parque industrial bélico torna-se justificável. Vale ressaltar que 

esta prática, não exclusiva das grandes potências, países da periferia do sistema internacional 

também  procuram  acumular  poder  militar  para  alcançarem  seus  objetivos  políticos 

estratégicos, e para isso desenvolvem suas indústrias de defesa.

O realismo foi sistematizado como teoria política das relações internacionais em 

meados do século XX, contudo, seus fundamentos remontam à antiguidade clássica, podendo 

ser, facilmente, observados na obra A guerra do Peloponeso, do historiador grego Tucídides. 

Depois dele, foram os renascentistas Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes, os responsáveis 

por fornecer os subsídios para pensadores como Edward Carr, Hans Morgenthau e Raymond 

Aron transformarem a teoria  realista  no referencial  teórico predominante nas análises das 

relações internacionais.

Tucídides  foi  importante  para o realismo,  pois,  como nos lembra a  professora 

Cristina Pecequilo (2004), ao analisar as origens, motivações e dinâmica do relacionamento 

entre Atenas e Esparta, ele percebeu e registrou os princípios do equilíbrio de poder.

O  inconveniente  da  implementação  de  uma  política  de  defesa  baseada  no 

equilíbrio de poder, ou balança de poder, é que ela pode desencadear uma situação conhecida 
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como o  dilema da  segurança,  ou  seja,  um Estado  decide  acumular  poder  militar  para  se 

proteger  de  potenciais  agressores,  porém,  ele  acaba  sendo  considerado  uma  ameaça  a 

segurança de seus vizinhos, o que desencadeia uma corrida armamentista na região:

Os Estados buscam o equilíbrio de poder não para obter a paz, mas para prevenir o 
surgimento  de  um  poder  único  que  subjugue  os  demais,  para  garantir  sua 
independência e sobrevivência e para preservar o sistema anárquico de soberanias 
autônomas. Na lógica do equilíbrio, a estabilidade é mantida pela competição entre 
unidades  de  poderes  mais  ou  menos  semelhantes  que  acabam  se  anulando 
mutuamente  à  medida  que  cada  um  está  perseguindo  seus  interesses.  Nenhum 
Estado é proeminente, ou está totalmente satisfeito com o status quo, mas cada um 
sabe que dentro de determinado arranjo terá sua sobrevivência e uma certa margem 
de manobra garantida para perseguir seus objetivos. Portanto, a competição leva ao 
equilíbrio entre os principais Estados, que, perseguindo seus próprios interesses se 
controlaram. (PECEQUILO, 2004, p. 123).

A prática do equilíbrio de poder teve seu auge durante os séculos XVII a XIX, 

período no qual o continente europeu passou por inúmeras guerras nacionais. Apesar deste 

sistema ser praticado na Europa, há vários séculos, somente a partir do congresso de Viena, 

em 1815, ele foi sistematizado. Perdurando com alguns ajustes até o início da primeira guerra 

mundial  (PECEQUILO, 2004).  Para alguns políticos  e  pensadores,  uma das  causas  dessa 

guerra  foi  justamente  a  configuração  internacional  acordada  em  Viena,  e  a  consequente 

política  externa,  baseada  em  pressupostos  realistas,  dela  decorrente  (BEDIN,  2004,  e 

PECEQUILO, 2004).

Antônio Bedin argumenta que essa interpretação também foi feita no pós primeira 

guerra e isso abriu espaço para, no período entre guerras, o idealismo wilsoniano, com suas 

prerrogativas  teóricas  e  novos  pressupostos  de  articulação  e  estruturação  do  sistema 

internacional, ganhasse destaque nas relações internacionais. A criação Liga das Nações é o 

exemplo prático da influência dessa corrente de pensamento nas relações internacionais.

A manutenção, por quase um século, da distribuição de poder acordado em Viena, 

demonstra, além do sistema de equilíbrio de poder, a prática, por parte das nações europeias, 

da política de status quo. Essa política “[...] visa a manutenção da distribuição de poder que 

existe em um momento particular da história.” (MORGENTHAU, 2003, p. 89). Geralmente, 

essa configuração é estabelecida ao fim de guerras, através da assinatura de tratados de paz 

que buscam consolidar a nova distribuição de poder.2

A política  de  status  quo também pode  ser  praticada  por  nações  que  desejem 

2 Para alguns pensadores  realistas,  somente um novo conflito armado pode alterar  o  status quo.  Sendo esta 
interpretação um dos motivos das críticas à teoria realista.
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manter um certo arranjo internacional que lhe favoreça, ou pelo menos não lhe prejudique, em 

um dado momento. Por exemplo: ao defender o direito iraniano de continuar pesquisar o uso 

da  energia  nuclear  para  fins  pacíficos,  o  Brasil  está,  indiretamente,  defendendo  seus 

interesses,  haja  vista  que  os  argumentos  utilizados  contra  os  iranianos  poderiam  ser, 

facilmente, utilizados contra o programa nuclear brasileiro.

A política  de  status  quo já  está  presente  na  obra  de  Tucídides.  O historiador 

observou que as cidades-Estado gregas, bem como suas vizinhas de outras etnias, possuíam 

diferenças  quanto  ao  poder  político,  econômico  e  militar;  e,  segundo  ele,  “[...]  essa 

desigualdade era inevitável e natural.” (JACKSON E SORENSEN, 2007, p.  106). Por esta 

razão, na interpretação do autor, todos os Estados deveriam adaptar-se a essa desigualdade na 

distribuição  do poder  e  agir  de  forma condizente  com sua situação,  assim eles  poderiam 

sobreviver e até prosperar.

Pensadores  como  Tucídides,  Maquiavel  e  Hans  Morgenthau  mostram  que  os 

governantes  possuem  uma  quantidade  limitada  de  opções  na  elaboração  e  condução  da 

política  externa  de  seus  respectivos  Estados.  Para  esses  pensadores,  os  estadistas  devem 

refletir  bastante  sobre  as  consequências  que  suas  decisões  trarão  para  a  manutenção  da 

segurança  e  sobrevivência  do  Estado,  procurando  pautá-las  em uma análise  criteriosa  da 

realidade, com o mínimo de influência de paixões.

Talvez o maior defensor deste tipo de postura foi Nicolau Maquiavel. Ele dedicou 

grande parte de sua obra, analisando quais as medidas deveriam ser adotadas pelo governante 

para garantir a segurança, interna e externa, do Estado. Para Maquiavel (2003), o estadista 

tem dois motivos para se preocupar: um de ordem interna, seus governados, e outro de ordem 

externa, potenciais inimigos poderosos. Para se defender dos inimigos, é necessário possuir 

boas armas e aliados fiéis. No que se refere aos governados, com exceção dos poderosos mais 

propensos à conspiração, o estadista deve procurar manter a situação externa estável, praticar 

o mínimo de injúrias e ofensas e, dentro do possível, não mexer nas posses da população.

Na ótica maquiavélica3, os meios essenciais para se conduzir, de forma eficiente, 

uma política externa são o poder, representado na figura do leão, e a astúcia, representado pela 

raposa. A premissa principal do pensador italiano é “[...] que o mundo é um lugar perigoso, 

mas, ao mesmo tempo, gera oportunidades.” (JACKSON E SORENSEN, 2007, p. 108), por 

isso o estadista deve estar sempre preparado para enfrentar as adversidades, bem como para 

3 Não  adotamos  aqui  o  tom  pejorativo  que  o  termo  adquiriu  ao  longo  de  tempo,  ele  se  refere  apenas  a 
metodologia utilizada por Maquiavel em suas análises.
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aproveitar quando a fortuna lhe favorecer. Essa postura frente ao mundo transforma a conduta 

da política externa em uma atividade instrumental “[...] com base no cálculo inteligente do 

poder e do interesse de alguém contra o poder e o interesse de seus rivais e competidores.” 

(JACKSON E SORENSEN, 2007, p. 108).

Sadek afirma que para Maquiavel “[...]  a política tem uma ética e uma lógica 

próprias.” (SADEK, 2009, p.  24), e para ter sucesso na arena política, sobretudo na arena 

política internacional, não basta possuir força bruta, também é muito importante sabedoria na 

utilização deste poder. A história está repleta de exemplos de Estados que, apesar do grande 

poder militar, não conseguiram alcançar alguns de seus objetivos. Os problemas enfrentados 

pelo governo norte-americano, nas guerras do Iraque e Afeganistão, são os exemplos mais 

recente dessa condição.

As guerras, como a do Iraque e do Afeganistão, nos mostram que a política, tal 

como  Maquiavel  ensinou,  possui  uma  ética  e  moral  próprias.  E  quando  se  trata  da 

sobrevivência e segurança do Estado, o governante não pode se deixar levar por sentimentos 

que  prejudiquem  suas  análises  e  os  desviem  de  seu  objetivo  fundamental:  garantir  a 

sobrevivência, segurança e liberdade do Estado:

[Na] política não se aplicam critérios valorativos ou morais,  mas sim avaliações 
relativas  à  capacidade  dos  governantes  para  controlar  suas  unidades  políticas, 
preservando e avançando seu poder de maneira eficiente e equilibrada, [sendo que] 
aqueles  que  conquistam  o  poder  e  desejam  mantê-lo  devem  saber  perceber  as 
circunstâncias  da  realidade  ajustando-se  às  transformações  do  tempo.  Os 
governantes deveram acostumar-se a fazer o que é necessário para obtenção de seus 
propósitos,  amparados  tanto  por  sua  capacidade  quanto  por  sua  sorte. 
(PECEQUILO, 2004, p. 117).

Assim,  a  partir  de  Maquiavel,  o  Estado  moderno  passar  a  ser  “[...]  o  núcleo 

político  fundamental  do  viver  humano  e  a  unidade  política  estruturadora  das  relações 

internacionais.” (BEDIN, 2004, p. 84). É na obra Thomas Hobbes onde são estabelecidas as 

bases  para  explicar  a  dinâmica  da  arena  internacional.  Ao  propor  um  modelo  teórico 

explicando a formação do Estado, Hobbes descreve a situação pré-estatal, situação análoga ao 

sistema internacional:

Todos  os  homens  nascem  iguais  possuindo  os  mesmos  direitos  e  capacidades 
similares,  buscando  garantir,  por  meio  de  suas  ações,  sua  sobrevivência  e  seus 
interesses  particulares.  Na  ausência  de  limites  e  controles  para  definir  estas 
interações,  o  estado  “normal”  dos  homens  é  definido  inicialmente  como  de 
competição e de disputa constante: no estado de natureza. (PECEQUILO, 2004, p. 
117-118).
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O estado de natureza é definido como um cenário em que todos os indivíduos 

estão, potencialmente, em guerra contra os demais, onde cada um deles só pode contar com 

suas forças para garantir seus interesses. É neste sistema anárquico e inseguro, onde inexiste 

uma instância capaz de organizar e coordenar as relações sociais, que os indivíduos criam, 

através  de  um pacto  social,  uma instituição  superior,  o  Estado,  para  mediar  e  regular  as 

relações sociais, garantindo assim a sobrevivência e segurança de cada pactuante.

Para Hobbes, o Estado é “[...] um organismo soberano, com capacidade de mando 

e controle sob uma população dentro de um determinado território a partir do estabelecimento 

de um governo legítimo e centralizado.”  (PECEQUILO, 2004, p. 118).  Esta  definição foi 

consagrada nos tratados de Westfália, em 1648, e Utrecht, em 1713. Eles formam a base dos 

Estados e do sistema internacional de nossos dias. Eles também consolidaram as fronteiras 

nacionais  então  existentes  e  garantiram  a  sustentabilidade  de  conceitos  como  território, 

governo, autonomia e soberania estatal (PECEQUILO, 2004).

Hobbes  afirma  que  os  homens  organizam-se  em Estados  para  garantir  a  sua 

segurança,  mas  como  eles  não  criaram  um  Estado  mundial,  a  condição  de  insegurança 

permaneceu, ela foi apenas transferida da esfera individual para a estatal. Assim, o sistema 

internacional apresenta algumas características do estado de natureza hobbesiano, ainda que 

ele seja menos perigoso para os Estados do que seria para os indivíduos:

[...] A política mundial se desenvolve em uma anarquia internacional: um sistema 
sem autoridade dominante ou um governo mundial. O Estado é o ator proeminente 
na política mundial e as relações internacionais são principalmente interações entre 
estados.  [...]  O  principal  objetivo  da  política  externa  é  projetar  e  defender  os 
interesses do Estado na Política mundial. No entanto os Estados não são iguais: pelo 
contrário, há uma hierarquia internacional de poder entre os países, sendo que os 
estados mais importantes da política mundial são as grandes potências. (JECKSON 
E SORENSEN, 2007, p. 103).

Os Estados  podem perseguir  objetivos  divergentes,  mas  não,  necessariamente, 

conflitivos,  outras  vezes,  eles  buscam objetivos  complementares  e  também podem buscar 

objetivos comuns. Estas situações abrem espaço para a cooperação internacional (Wendzel, 

1985). Cabem aos estadistas de cada país reconhecer essas oportunidades e aproveitá-las.

Alguns problemas suscitados pela modernização da tecnologia de “[...] transporte, 

de comunicações  e  de armamentos  transcendem os  interesses  e  a capacidade de qualquer 

nação  de  resolvê-los.”  (MORGENTHAU,  2003,  p.  208).  Alguns  países  têm  o  interesse 

comum na resolução de certos problemas, isso deve ser refletidos na elaboração de políticas 

comuns que devem transcender os interesses nacionais particulares (MORGENTHAU, 2003). 
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Neste contexto, as organizações supranacionais, os acordos de cooperação mútua e os fóruns 

multilaterais de discussão ganharam, cada vez, destaque na arena internacional. Porém, isto 

não significa que os Estados-Nação perderam seu protagonismo.

Conflitos como a guerra do Iraque ou aqueles que envolvem o Estado de Israel e o 

povo palestino,  demonstram que os pressupostos realistas continuam válidos. Eles deixam 

claro que, apesar de todas as transformações ocorridas nos últimos 20 anos, o ator principal, 

no sistema internacional, ainda é o Estado-Nação. O governo dos Estados Unidos, ao invadir 

o Iraque, o de Israel, ao efetuar ações militares na Palestina, lembram, ao mundo, que os 

Estados só submetem-se aos organismos supranacionais enquanto isto não atrapalhar  seus 

objetivos ou ameaçar sua segurança:

Os acordos internacionais são provisórios e condicionais. Os Estados os cumprem de 
acordo com sua vontade e disposição. No caso de conflito, por exemplo, todos os 
Estados devem estar preparados para sacrificar suas obrigações internacionais em 
função do interesse nacional. (JACKSON E SORENSEN, 2007, p. 104).

Se por  um lado,  os  Estados  só  cumprem os  acordos  e  tratados  internacionais 

enquanto isso lhes for vantajoso ou não prejudicar sua sobrevivência. Por outro, geralmente, 

um Estado só descumpre uma determinada convenção internacional da qual ele é signatário 

quando possuir poder suficiente para arcar com os prejuízos ou impedir que sanções, sejam 

elas econômicas, políticas ou militares, lhe sejam impostas.

1.2 Elementos do poder nacional

Para Hans Morgenthau, a política nada mais é do que a luta pelo poder. Este é o 

objetivo de homens e Estados, a diferença é que entre os homens a luta pelo poder é atenuada, 

e às vezes, desencorajada por valores éticos, morais e religiosos. Já entre os países, essa busca 

é valorizada, e por vezes, incentivada, pois eles só podem contar com seu poder individual 

para  alcançar  seus  objetivos  e  garantir  sua  segurança  em um sistema  internacional  onde 

impera a anarquia.

A despeito dos tratados e organismos supranacionais, em última instância, o que 

limita a atuação de um país, além de seus próprios objetivos, é a relação entre seu poder 

nacional  e  o  poder  nacional  dos  demais  Estados.  Países  como  Rússia,  China  e  EUA, 

dificilmente, sofreram uma sanção política, econômica ou militar  por parte de organismos 
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internacionais.4

Mas  qual  a  definição  de  poder  nacional  defendida  por  Morgenthau  e  os 

pensadores realistas? Segundo ele, “[...] ao falarmos de poder, queremos significar o controle 

do homem sobre as mentes e ações de outros homens. Por poder político, referimo-nos às 

relações mútuas de controle entre os titulares de autoridade pública e entre os últimos e o 

povo em geral.” (MORGENTHAU, 2003, p. 51).

O poder político consiste em uma relação entre os que o exercitam e aqueles sobre 
os quais ele é exercido. Ele faculta aos primeiros o controle sobre certas ações dos 
últimos, mediante o impacto que os primeiros exercem sobre as mentes deles.  O 
referido impacto pode derivar de três fontes: a expectativa de benefícios, o receio de 
desvantagens,  e  o  respeito  ou amor  por indivíduos ou instituições.  Ele pode ser 
exercitado por meio de ordens, ameaças, pela autoridade ou carisma de um homem 
ou  de  um  órgão,  bem  como  pela  combinação  de  quaisquer  desses  meios. 
(MORGENTHAU, 2003, p. 51-52).

Por  essas  definições  de  poder  e  poder  político,  podemos  afirmar  que  Hans 

Morgenthau tem uma definição de poder nacional semelhante à defendida por Karl Deutsch. 

Segundo ele, o poder nacional é a capacidade que um país possui para limitar as escolhas, e 

consequentemente,  as  ações  de  outro.  E  quanto  maior  essa  capacidade,  maior  o  poder 

(DEUTSCH, 1985). Dito de outra forma, o poder nacional é o somatório das potencialidades 

ou recursos utilizáveis pelo Estado para fazer valer suas postulações na arena internacional. 

Deutsch  completa  seu  raciocínio,  afirmando  que  os  países  podem ser  hierarquizados  de 

acordo com suas  capacidades.  Mas  quais  os  elementos  que  garantem essa capacidade  de 

limitar a atuação dos outros atores do sistema internacional?

Para Hans Morgenthau (2003), os elementos que compõem o poder nacional são a 

geografia,  os  recursos  naturais  disponíveis  –  alimentos  e  matérias-primas  -  capacidade 

industrial, a tecnologia disponível, a população, o grau de preparação militar, a quantidade e 

qualidade das forças armadas, a qualidade da diplomacia e a qualidade do governo.

Ao  formular  as  políticas  externa  e  de  defesa,  o  estadista  deve  levar  em 

consideração estes condicionantes.  Fatores geográficos,  como o clima, relevo, localização, 

extensão  e  configuração  do  território  vão  ser  determinantes  na  escolha  de  quais  os 

equipamentos  e  estratégias  mais  adequados  para  a  defesa  ou  ataque de uma determinada 

região.

A posse de recursos naturais, como terrenos propícios à produção de alimentos e 

4 Mesmo na Organização Mundial do Comércio, que autoriza sanções econômicas aos seus membros, cabe ao 
país reclamante, após receber autorização, impor punição ao reclamado.
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fontes de água potável, garante uma grande vantagem inicial a um estado em caso de conflito 

armado. Esta capacidade, se bem administrada, afasta, ou pelo menos diminui, a possibilidade 

da população passar fome em tempos de guerra (MORGENTHAU, 2003).

Outro fator de grande importância para o poder nacional é a posse de matérias-

primas,  como  petróleo,  carvão,  ferro,  cobre,  zinco,  urânio.  Contudo,  a  “[...]  importância 

absoluta  e  relativa,  que  os  recursos  naturais  têm  para  o  poder  de  uma  nação  depende 

necessariamente  da  tecnologia  bélica  tal  como  praticada  em um determinado  período  da 

história.”  (MORGENTHAU,  2003,  p.  223).  Portanto,  a  posse  de  matérias-primas  só 

significará uma vantagem efetiva se o Estado possuir tecnologia e capacidade industrial para 

transformá-las em produtos e serviços que garantam ao país as ferramentas necessárias para se 

defender, em caso de conflito.

As duas Guerras Mundiais demonstraram a importância da capacidade industrial 

na definição dos conflitos modernos. Só para termos uma ideia, durante a Primeira Guerra, as 

indústrias francesas chegaram a produzir em média 200 mil granadas por dia, já a Rússia 

czarista produzia 150 mil granadas no mesmo período. Na Segunda Guerra, por exemplo, o 

exército dos EUA encomendaram 219 milhões de calças e 519 milhões de pares de meias, e 

sua indústria naval chegou a entregar uma embarcação por dia (HOBSBAWM, 2004).

As demandas geradas durante as duas guerras mundiais só puderam ser atendidas 

graças a uma intensa mobilização social. Ela exigiu mudanças nas rotinas administrativas dos 

Estados  e  indústrias,  produzindo  transformações  sociais  importantes,  dentre  as  quais, 

destacamos a inserção e consolidação da mulher no mercado de trabalho:

O drástico crescimento da importância da capacidade industrial de uma nação no 
processo de determinação de seu poder nacional, também acentuou a distinção entre 
países  grandes e pequenos. […] O que distingue [as]  superpotências de todas as 
demais  nações,  além  de  sua  capacidade  de  recorrer  a  guerra  nuclear  e  poder 
recuperar-se de um ataque de natureza não nuclear, são sua virtual autossuficiência 
industrial e a sua capacidade tecnológica de se manter à frente das outras nações. 
(MORGENTHAU, 2003, p. 236).

Ao  lado  da  capacidade  industrial,  o  desenvolvimento  tecnológico  é  peça 

fundamental na constituição do poder nacional. Com ele, é possível aumentar a produção de 

alimentos,  incrementar  a  capacidade  industrial,  melhorar  os  sistemas  de  comunicação  e 

transporte, propiciando uma maior integração nacional e facilitando a defesa do território. 

Países com as características físicas do Brasil só podem ser, adequadamente, defendidos com 

a ajuda da população e uso intenso da tecnologia de comunicação e transporte.



21

A importância  dos  fatores  geográficos,  dos  recursos  naturais  e  da  capacidade 

industrial, na composição do poder nacional, é determinada pelo grau de preparação militar. 

Esta preparação está vinculada à existência de Forças Armadas capazes de apoiar a política 

externa  implementada  pelo  Estado  (MORGENTHAU,  2003).  A capacidade  de  apoio  dos 

militares  resulta  da  combinação  de  alguns  fatores,  dentre  os  quais  destacamos:  acesso  a 

inovações tecnológicas, qualidade das lideranças, quantidade e qualidade das Forças Armadas.

O acesso às inovações tecnológicas é um fator preponderante para o poder militar, 

pois fornece, ao país, uma enorme vantagem comparativa frente a seus adversários. Contudo, 

a história está repleta de exemplos em que a qualidade das lideranças fez a diferença durante 

conflitos internacionais. Isto ocorre por que são os líderes que definem os objetivos a serem 

alcançados, as estratégias que serão utilizadas e as parcerias que serão firmadas.

A quantidade  e  qualidade  das  Forças  Armadas  também  é  outro  componente 

importante do poder nacional:

No campo da política internacional, de modo muito particular, a força armada como 
ameaça ou potencialidade representa o fator material mais importante na construção 
do poder político de uma nação. Quando ela se transforma em realidade, em um caso 
de guerra, ocorre a substituição do poder político pelo militar. (MORGENTHAU, 
2003, p. 52).

Edward Carr, ao discutir a importância do poder militar, afirma: 

As potências (a própria palavra é bastante significativa) são classificadas de acordo 
com a qualidade e a suposta eficiência do equipamento militar, incluindo a força 
humana,  à  sua  disposição.  O  reconhecimento  de  ser  uma  grande  potência  é, 
normalmente, o prêmio por lutar com sucesso numa guerra em larga escala. (CARR, 
1981, p. 111).

O poder militar, apesar de ser importante, deve ser o último recurso utilizado pelo 

Estado.  Sua  incrementação  tem por  objetivo  inicial  dissuadir  os  adversários  e  garantir  a 

soberania estatal. Neste contexto, a diplomacia tem primazia em relação às Forças Armadas, 

sendo necessário um corpo diplomático qualificado:

A qualidade da diplomacia de uma nação combina [os fatores do poder nacional] em 
um todo integrado, confia-lhes direção e peso, bem como desperta potencialidades 
adormecidas,  ao  passar-lhes  o  sopro  do  poder  real.  Para  a  realização  do  poder 
nacional  em  tempo  de  paz,  a  condução  das  questões  internacionais  por  seus 
diplomatas corresponde à execução da estratégia e da tática militar por seus chefes 
militares, para fins de assegurar o poder nacional em tempo de guerra. Trata-se, nos 
dois casos, da arte de reunir os diferentes elementos do poder nacional, no intuito de 
fazer com que produzam o maior efeito possível sobre aqueles pontos na situação 
internacional  que  dizem  respeito  mais  diretamente  aos  interesses  nacionais. 
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(MORGENTHAU, 2003, p. 52).

Outro componente do poder nacional aqui destacado é a população. O estadista, 

ao definir a política externa do seu país, deve levar em conta o número de habitantes, as 

tendências demográficas, a distribuição da população no território, seu nível de escolaridade, 

a índole e os valores desse povo. Esses fatores são importantes para determinar como ele 

deverá proceder para conseguir o apoio da população às suas propostas.

O último elemento do poder nacional que abordaremos é a qualidade do governo. 

Ela  é  de  fundamental  importância  porque,  “[...]  por  mais  bem  concebida  e  habilmente 

executada  que  seja  uma  política  externa,  […]  ela  nada  produzirá  se  não  puder  valer-se 

também  de  um  bom  governo.”  (MORGENTHAU,  2003,  p.  280).  Para  os  realistas,  só 

alcançam essa  condição  aqueles  governos  que,  simultaneamente,  conseguem equilibrar  a 

utilização  dos  recursos  materiais  e  humanos  disponíveis  com  a  política  externa  a  ser 

implementada  estabelecer  seus  objetivos  sem  subestimar  e  nem  superestimar  suas 

possibilidades  e  reunir  o  apoio  popular  às  políticas  a  serem  implementadas 

(MORGENTHAU, 2003).

Alguns teóricos das relações internacionais contemporâneos dividem os elementos 

do poder nacional em duas categorias: o  hard power e soft and cooptive power.5 Segundo a 

professora  Cristina  Pecequilo  (2004),  o  hard  power está  relacionado  aos  elementos 

tradicionais do poder nacional, tais como definidos por Hans Morgenthau. Já o  soft power  

utiliza formas mais sutis para exercer o poder nacional. Seu método é o convencimento pela 

força das ideias, para isso utiliza-se do desenvolvimento econômico e tecnológico, a difusão 

de ideologias e valores culturais.

1.3 Críticas ao realismo

O  paradigma  realista  é  criticado  e  contestado  por  pesquisadores,  militantes  e 

políticos que não o consideram a melhor ferramenta para se analisar a política internacional e 

construir  relações mais adequadas ao atual contexto do sistema internacional.  Segundo os 

críticos: “[...] esse paradigma, apesar de sua importância, não consegue explicar a passagem 

de uma sociedade internacional relacional para uma sociedade internacional institucional.” 

(BEDIN, 2004, p. 130). 

Edward Carr, ao analisar as limitações do realismo, afirma que, mesmo esta sendo 

5 O principal defensor deste modelo analítico é o professor norte-americano Joseph Nye.
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uma  teoria  superior  às  demais,  os  pesquisadores  não  podem se  contentar  apenas  com o 

realismo puro. Segundo ele, o realismo não fornece as “[...] fontes de ação que são necessárias 

para o prosseguimento do pensamento [analítico].” (CARR, 1981, p. 91). 

Isso ocorre porque “[...] o realismo congruente exclui três coisas que parecem ser 

ingredientes  essenciais  de  todo  pensamento  político  eficaz:  um objetivo  finito,  um apelo 

emocional e um campo de ação.” (CARR, 1981, p. 91). Por isso a teoria não resistiria se fosse 

atacada com suas próprias armas. Segundo Carr (1981), ela se revela tão direcionada quanto 

qualquer forma de pensamento.

Outro  exemplo  da  limitação  e  insuficiência  do  realismo apresentado  por  Carr 

(1981) é o fato dos políticos terem que disfarçar os interesses do Estado sob as vestes de 

princípios morais. Segundo ele, “[...]  o realismo congruente,  como já se notou, envolve a 

aceitação de todo o processo histórico e exclui julgamentos morais sobre ele.” (CARR, 1981, 

p.  93).  Como nenhum ser  humano  é  movido,  exclusivamente,  pela  razão,  “[...]  qualquer 

pensamento  político  lúcido  deve-se  basear  em  elementos  tanto  de  utopia,  quanto  de 

realidade.” (CARR, 1981, p. 94) Sendo assim, o pesquisador deve estar atento ao aplicar a 

teoria, para não adotar um comportamento ortodoxo e acabar prejudicando o resultado de suas 

análises:

Onde  o  utopismo  tornou-se  uma  impostura  vazia  e  intolerável,  que  serve 
simplesmente  como  um  disfarce  dos  interesses  dos  privilegiados,  o  realista 
desempenha um serviço ao desmascará-lo. Mas o puro realismo não pode oferecer 
nada  além  de  uma  luta  pelo  poder,  que  torna  qualquer  tipo  de  sociedade 
internacional impossível. Tendo demolido a utopia atual com as armas do realismo, 
ainda necessitamos nossa própria nova utopia,  que um dia sucumbirá diante das 
mesmas armas. (CARR, 1981, p. 95).

Já Robert Wendzel ataca a importância excessiva que a luta pelo poder adquire na 

formulação das políticas externas. Segundo ele, se o poder fosse, realmente, tão importante, o 

sistema internacional seria uma selva onde ninguém mereceria confiança, neste contexto, o 

conflito armado seria a forma mais comum de resolver as disputas. Neste cenário, haveria 

uma impossibilidade de se construir a paz, a não ser a paz armada. Nos períodos sem guerras, 

seriam  mantidos  o  equilíbrio  de  poder  estabelecido  ao  término  de  conflitos  armados.  E 

somente através de guerra é que esse status quo seria alterado.

Contudo,  o  fim,  relativamente,  pacífico  da  guerra  fria  e  seus  desdobramentos 

geopolíticos  provocaram  grandes  mudanças  no  equilíbrio  de  poder  mundial,  sem  que 

ocorresse  conflitos  armados  de  grandes  magnitudes.  Temos  ainda  a  ascensão  pacífica  de 
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atores estatais que passaram a reivindicar um maior espaço na arena política internacional. 

Todos esses acontecimentos colocam em dúvida a capacidade da teoria realista explicar o 

atual momento das relações internacionais.

Essa crítica também é realizada pelas correntes de pensamento que acreditam na 

possibilidade de se construir uma sociedade internacional mais justa e harmoniosa. Para os 

adeptos deste pensamento, o realismo político apresenta uma visão limitada e um enfoque, 

unidimensional, da política internacional, tratando-a apenas como a luta pelo poder.

Para Antônio Bedin (2004), ao definir a política como a luta pelo poder sem levar 

em consideração outras variáveis sociais, Hans Morgenthau estaria propondo uma definição 

de política, consequentemente, uma teoria política geral, demasiado estreita e unidimensional. 

Para Bedin “[...] o conceito de poder trabalhado pelo paradigma realista está mal definido e 

seu emprego é demasiado vago, porque poder pode ser, ao mesmo tempo, um fim, um meio, 

um motivo e uma relação.” (BEDIN, 2004, p. 129).

Outra crítica feita por Gilmar Antônio Bedin refere-se ao conceito de interesse 

nacional. Para este autor, definir o interesse nacional em termos de poder abre espaço para 

muita discussão. Pois, segundo ele, o interesse nacional é algo muito subjetivo, não podendo 

ser facilmente estabelecido.

Por último Bedin argumenta que o paradigma realista apoia-se em uma visão das 

relações  internacionais  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  Nesta  época,  segundo o  autor,  sistema 

internacional era, relativamente, homogêneo e os atores internacionais eram, efetivamente, os 

Estados  nacionais,  fato que não corresponde à  realidade atual.  Hoje,  a  atuação politica  e 

econômica, bem como a capacidade de mobilização de recursos das instituições não estatais, 

estariam sendo subestimadas pelos pensadores realistas.

Em sua defesa, os realistas argumentam que, apesar do papel desempenhado pelos 

organismos  supranacionais,  grandes  conglomerados  empresariais  e  organizações  não 

governamentais, em última instância, é o Estado nacional quem define os rumos da política 

internacional, caracterizada pela disputa por poder. São eles quem definem as regras e normas 

que balizam a atuação dessas instituições.
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1.4 O Sistema Internacional contemporâneo

Para melhor entendermos como as relações entre a política externa e a política de 

defesa  desenvolvidas  no  Brasil,  durante  os  governos  dos  presidentes  FHC  e  Lula, 

influenciaram, ou não, o desenvolvimento da indústria nacional de defesa durante esses dois 

governos, apresentaremos como está organizado e quais os principais atores que atuam no 

sistema internacional contemporâneo.

A  professora  Cristina  Pecequilo,  citando  Marcel  Merle,  define  o  Sistema 

Internacional como sendo “[...]  o meio onde se processam as relações entre os diferentes 

atores que compõem e fazem parte do conjunto das interações sociais que se processam na 

esfera  do  internacional,  envolvendo  seus  atores,  acontecimentos  e  fenômenos.” 

(PECEQUILO, 2004, p. 38). Ainda, segundo a professora, esse palco onde se desenrola as 

relações internacionais é “[...]  caracterizado por sua contraposição ao sistema doméstico.” 

(PECEQUILO, 2004, p. 38), pela predominância da anarquia e heterogeneidade.

Como  foi  dito  anteriormente,  os  pressupostos  que  regem  o  atual  sistema 

internacional  foi  estabelecido  em  1648,  no  tratado  de  Westfália.  Este  documento  é 

considerado  por  alguns  autores  como  o  “[...]  marco  inicial  da  sociedade  internacional 

moderna.” (BEDIN, 2004, p. 101). Isso foi possível porque “[...] suas regras reconhecem [...] 

que o poder de arbitramento do papa [...]  tinha desaparecido e que os Estados soberanos 

passavam, a partir de então, a ser o núcleo de articulação política da emergente sociedade 

internacional.” (BEDIN, 2004, p. 101).

Os atores  do sistema internacional  dividem-se em dois  grandes  grupos:  atores 

estatais e não estatais. Os estatais são os Estados, os protagonistas da arena internacional. Eles 

fundamentam-se, basicamente, em três aspectos materiais que constituem elementos de seu 

poder  nacional:  o  território,  a  população  e  governo.  Os  não  estatais  são  os  organismos 

supranacionais, as organizações não-governamentais e empresas multinacionais.

O território de um Estado é o espaço físico delimitado por fronteiras, reconhecido 

por outros Estados, onde a unidade política possui soberania, autonomia e pode exercer o 

monopólio da violência:

Neste espaço, o Estado possui total  poder de mando sobre sua população,  tendo 
completa  autonomia  para  realizar  seus  interesses  com  base  em  seu  interesse 
nacional,  estabelecido  por  meio  de  um  cálculo  racional  que  avalia  os  custos  e 
benefícios  de  cada  ação.  Nenhum  outro  Estado  ou  entidade,  dada  a  soberania 
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definida, poderá interferir nestes fluxos internos. Ou seja, existe um reconhecimento 
do poder estatal como soberano e supremo dentro de suas fronteiras, afirmando-se o 
princípio da territorialidade. (PECEQUILO, 2004, p. 44).

A  população  é  definida  como  sendo  “[...]  o  quadro  de  habitantes  de  um 

determinado  Estado,  aglutinada  em  torno  de  uma  identidade  comum,  promovendo  sua 

unidade política, cultural, nacional e linguística.” (PECEQUILO, 2004, p. 44). Essa definição 

não faz diferença entre os habitantes naturais e os advindos do processo de imigração. Países 

como o Brasil tem tradição de integrar imigrantes à sua população.

O governo de um país pode ser definido como o grupo de pessoas que falam em 

nome do Estado, “[...] negociam tratados em seu nome, definem os seus objetivos, escolhem 

os  meios  de  alcançá-los  e  buscam  manter,  acrescentar  e  demonstrar  o  seu  poder.” 

(MORGENTHAU,  2003,  p.  200).  Ele  ressalta  que  “[...]  são  esses  indivíduos  que,  ao 

aparecerem como  representantes  de  sua  nação,  nos  bastidores  internacionais,  manejam o 

poder e exercitam as políticas de sua nação.” (MORGENTHAU, 2003, p. 200).

No  que  se  refere  aos  atores  não  estatais,  temos  as  organizações 

intergovernamentais  ou  supranacionais,  as  organizações  não-governamentais  e  os  grandes 

conglomerados  empresariais  multinacionais.  Apesar  do  crescente  poder  político  e/ou 

econômico alcançado por esses atores, o modelo internacional, baseado no Estado nacional, 

aparentemente, ainda está longe ser superado.

Os organismos supranacionais, como a Organização das Nações Unidas, surgiram 

da  necessidade de  se encontrar  soluções  para determinadas  questões  internacionais.  Essas 

instituições vivem uma situação de ambiguidade, pois são dependentes, financeiramente, dos 

Estados membros, contudo, possuem regras e uma burocracia próprias. Sendo sua margem de 

atuação internacional definida através de documento assinado por seus membros.  Mas ela 

também é limitada, quando não obstruída,  pelos Estados membros, que não se dispõem a 

cumprir as regras acordadas ou recusam-se a financiar as ações planejadas.

Apesar das limitações, estas instituições são importantes para o funcionamento do 

sistema internacional. Para os países com pouco poder, seja ele político, econômico ou militar, 

elas  se  constituem como um ponto  de  apoio  para  garantir  sua  autonomia  e  legitimidade 

política. Já para os países com muito poder, servem como canal de negociação e espaço de 

discussão. Esses organismos internacionais também servem como um moderador de conflitos, 

tentando  barrar  os  avanços  políticos  e  militares  dos  Estados  fortes  sobre  os  mais  fracos 

(PECEQUILO, 2004).
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Já as Organizações Não-Governamentais são instituições de direito privado que, 

normalmente,  sobrevivem de  doações.  Elas  geralmente  focam em um tema específico.  E 

sempre adotam o sistema jurídico do país onde se instalam. Sua influência vem devido ao 

acesso aos meios de comunicação e pelo controle de informações passadas ao grande público 

e pelo reconhecimento do trabalho realizado. As ONGs frequentemente atuam onde o Estado 

se omite, ou suas ações não chegam.

As companhias  multinacionais  são empresas  que atuam em diversas partes  do 

mundo.  Algumas  possuem receitas  maiores  que  vários  países,  inclusive  desenvolvidos.  A 

exemplo das ONG's, elas adaptam-se à legislação dos países onde atuam. Sua importância, no 

cenário internacional, vem do montante de recursos financeiros que movimentam.

Valendo-se de seu poder econômico, essas empresas pressionam governos para 

obter regras que favoreçam sua atuação e expansão no mercado interno e externo. No setor de 

defesa, esta situação é ainda mais grave. A atuação das empresas deste setor é condicionada 

pelos objetivos estratégicos e pelas alianças estabelecidas na política externa e de defesa dos 

governos de seus países de origem.

Outra dificuldade enfrentada pelas  empresas  de defesa é  o  fato dos potenciais 

compradores,  normalmente,  exigirem,  como  atestado  de  qualidade  dos  produtos,  que  as 

Forças Armadas do país de origem utilizem os equipamentos e serviços oferecidos. Isso acaba 

abrindo margem para uma política de aquisição marcada pelo lobby e pela corrupção.

O  ex-presidente  norte-americano  Dwight  Eisenhower,  no  seu  discurso  de 

despedida proferido em 1961, alertou para influência negativa que o lobby das indústrias de 

defesa,  aliada  aos  setores  militar  e  acadêmico,  poderia  trazer  para  a  sociedade  norte-

americana. Na ocasião ele declarou:

Agora essa conjunção de um imenso estabelecimento militar e uma grande indústria 
de armamentos é nova na experiência americana. A influência total -  econômica, 
política, mesmo espiritual - é sentida em cada cidade, cada Assembleia Legislativa, 
cada escritório do governo Federal. Reconhecemos a necessidade imperativa para 
este  desenvolvimento.  No entanto,  não podemos  deixar  de  compreender  as  suas 
graves  implicações.  Nosso  trabalho,  recursos  e  meios  de  subsistência  são  todos 
envolvidos. Então, é a própria estrutura da nossa sociedade que é comprometida. 
Nos conselhos de governo, devemos nos guardar contra a aquisição de influência 
indevida, seja ela induzida, ou não, pelo complexo militar-industrial. O potencial 
para a  ascensão desastrosa do poder do mal  existe  e  vai  persistir.  Não devemos 
nunca  deixar  o  peso  dessa  combinação  colocar  em perigo  nossas  liberdades  ou 
processos democráticos.  Não devemos  tomar  nada  como garantido.  Somente um 
cidadão  alerta  e  bem  informado  pode  obrigar  o  bom  entrosamento  da  grande 
máquina industrial e militar de defesa com nossos métodos e metas pacíficos, de 
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modo que a segurança e a  liberdade possam prosperar  juntas.”6 (EISENHIWER, 
1961).

No Brasil, a relação estreita entre governos nacionais e indústrias de defesa pôde 

ser, facilmente, observada pelo lobby dos governos francês e norte-americano na venda dos 

aviões que irão reequipar a Força Aérea Brasileira. Além de pressionar o governo brasileiro, 

através de seu corpo diplomático, os países também utilizaram figuras políticas importantes 

para influenciar a decisão do governo brasileiro.

Em  visita  oficial  ao  Brasil,  o  então  presidente  francês,  Nicolas  Sarkozy, 

assegurou, ao presidente Lula, que se o Rafalle fosse o avião escolhido para reequipar a FAB, 

a França compraria dez unidades do avião KC-390.7 Ele também garantiu que o governo de 

seu país autorizaria a Dassault,  fabricante do caça francês, transferir tecnologia militar  de 

aviação para as empresas brasileiras.

O Senador John Mccain,  candidato derrotado nas  eleições  presidenciais  norte-

americanas, também em visita ao Brasil, garantiu que, se o avião americano fosse escolhido, 

atuaria no Senado dos EUA para a Boeing, fabricante do caça F-18, obter a autorização para 

transferir a tecnologia militar de aviação ao Brasil.

6 Tradução do seguinte trecho feita pelo autor: Now this conjunction of an immense military establishment and a  
large arms industry is new in the American experience. The total influence - economic, political, even spiritual 
-is felt in every city, every Statehouse, every office of the Federal government. We recognize the imperative  
need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and  
livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard 
against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. 
The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of 
this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an 
alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery 
of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
7 Avião de transporte tático e reabastecimento que está sendo desenvolvido pela Embraer.
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CAPÍTULO 2: A POLÍTICA EXTERNA DOS GOVERNOS FHC E LULA

A política  externa  brasileira  é  marcada  pela  estabilidade  e  continuidade  da 

diplomacia desenvolvida pelo Itamaraty (PEREIRA DA SILVA, 2008). Ao longo do século 

XX, a atuação brasileira orientou-se pelo “[...] pacifismo, o respeito ao direito internacional, a 

defesa  dos  princípios  de  autodeterminação  e  não-intervenção  e  o  pragmatismo  como 

instrumento necessário e eficaz à defesa dos interesses do país.” (VIGEVANI; OLIVEIRA e 

CINTRA, 2003, p. 31).

Esses parâmetros deram subsídios à formulação da política externa de diversos 

governos, tanto civis como militares (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003). Até 1988, 

esses parâmetros “[...] davam sentido a políticas protecionistas ligadas à ideia de autonomia 

pela distância.” (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 31). A partir de então, esses 

valores passaram a ser utilizados na formulação de uma política externa mais adequada ao 

momento  de  transformações  políticas  e  econômicas  que  estavam  ocorrendo  no  sistema 

internacional.

2.1 Antecedentes da política externa de FHC

Na década de 1930,  a  política externa do país buscava tirar  vantagens de sua 

relação com os EUA e Alemanha (PEREIRA DA SILVA, 2008). O objetivo do governo era 

conseguir  a  implantação  no  país  de  indústrias  de  base  para  auxiliar  o  processo  de 

industrialização do país. Com a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, o governo brasileiro 

adota uma política externa de alinhamento aos EUA. Porém, essa decisão não rendeu os frutos 

esperados.

Vargas, ao retornar a Presidência da República,  tentou sem sucesso, reeditar o 

modelo de política externa praticada no Brasil durante o Estado Novo (PEREIRA DA SILVA, 

2008).  Contudo,  a  conjuntura  internacional  havia  mudado  deixando  pouca  margem para 

países, como o Brasil, atuarem de forma independente. As alternativas do país eram limitadas 

e influenciadas pelas disputas políticas e ideológicas entre o bloco liderado pelos Estados 

Unidos e aquele capitaneado pela União Soviética.

No período que vai do governo de Juscelino Kubitschek ao de João Goulart, a 
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ação diplomática do Brasil foi “[...] mais voltada para a política desenvolvimentista do país.” 

(PEREIRA DA SILVA, 2008, p. 31). Situação que mudou durante os governos militares. Após 

um período de alinhamento com os EUA, eles adotam uma política externa independente, 

buscando  garantir,  através  do  distanciamento  dos  pólos  de  conflitos  internacionais,  a 

autonomia de atuação do Brasil. Esta política durou, com os devidos ajustes, até quase o final 

do governo Sarney (PEREIRA DA SILVA, 2008). É nesse período que, mesmo mantendo os 

pressupostos básicos, a diplomacia brasileira inicia o processo de mudança de orientação da 

política externa. Ela, além refletir as transformações que estavam ocorrendo no país, deveria 

prepará-lo para enfrentar os novos desafios que estavam aflorando no ambiente internacional.

A política externa brasileira, apesar dos ajustes naturais e da ênfase em algumas 

das  dimensões  dos  pressupostos  que  orientam  sua  formulação,  não  sofreu  mudanças 

significativas ao longo do período que se iniciou no final do governo Sarney, e se estendeu 

durante  os  governos  de  Fernando  Collor,  Itamar  Franco  e  Fernando  Henrique  Cardoso 

(ALSINA JÚNIOR, 2003). Apesar da inexistência de rupturas importantes na política externa 

brasileira,  durante  a  década  de  1990,  os  governos  fizeram  as  adaptações  que  julgaram 

necessárias à medida que as transformações do cenário internacional foram se consolidando 

(ALSINA JÚNIOR, 2003).

Alsina Júnior identifica uma leve inflexão no discurso da diplomacia brasileira 

durante os governos de FHC. A política externa foi ajustada na passagem do primeiro para o 

segundo mandato. O autor levanta a hipótese de que houve uma mudança na percepção do 

processo de globalização, sobretudo após o fracasso da conferência da OMC em Seattle. Isso 

fez  a  diplomacia  brasileira  adotar  um discurso mais  crítico  em relação à  estruturação da 

economia internacional. Também contribuíram para essa inflexão uma nova avaliação sobre 

as normas da OMC, que favoreceriam os países desenvolvidos; o protecionismo desses países; 

as crises financeiras enfrentadas pelos “emergentes” a partir de 19978 (ALSINA JÚNIOR, 

2003).

2.2 O Cenário internacional a partir dos anos 70

No  final  da  década  de  1970,  inicia-se  uma  série  de  crises  econômicas  que 

8 Alsina Júnior especula que o fato de Fernando Henrique Cardoso está, legalmente, impedido de concorrer ao 
terceiro mandato também pode ter contribuído para seu governo adotar uma postura mais crítica em relação à  
possibilidade de reformas no sistema internacional.
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culminou com o colapso do modelo socialista e o fim da Guerra Fria. Neste época temos a 

crise do petróleo abalando a economia mundial e prejudicando o desempenho econômico dos 

grandes importadores dessa commodity, como é o caso do Brasil, EUA e Inglaterra.

Simultaneamente a essa crise, o modelo de Estado do bem-estar social começa 

apresentar sinais  de esgotamento.  Como muitos governos não conseguem mais  custear os 

serviços públicos demandados pela população, esse modelo vai à falência em diversos países. 

É  neste  contexto  de  crise,  que  alguns  governos  adotam  o  liberalismo  econômico  como 

alternativa para superar as dificuldades  que estavam enfrentando.  Os governos de Ronald 

Reagan, nos EUA, e Margaret Tatcher, na Inglaterra, são os identificados com essa escolha.

Nessa mesma época,  final da década de 1970 e início dos anos 80,  o modelo 

desenvolvimentista,  adotado,  sobretudo,  por  países  latino-americanos9,  também  apresenta 

sinais de esgotamento. Isso agravou ainda mais os problemas fiscais e econômicos que os 

países  da  América  latina  estavam  enfrentando.  Como  resultado,  temos  o  aumento  da 

influência de organismos multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, na região.

No final da década de 1980 e início da década de 1990, o cenário internacional 

passou por profundas transformações sociais, políticas e econômicas. Temos a queda do muro 

de Berlim, o fim da Guerra Fria e o colapso Soviético. Esses acontecimentos demandaram um 

rearranjo  de  forças  políticas  na  arena  internacional.  O  Fim da  União  Soviética  também 

representou a crise do modelo socialista enquanto alternativa a seu rival capitalista.

Completando esse  cenário,  temos,  na  agenda política,  a  emergência  de  temas, 

como: meio ambiente, direitos humanos, narcotráfico e migrações. Eles aparecem com força e 

acabam ganhando destaque nas discussões dos líderes mundiais. Outro tema que ganha espaço 

são as discussões sobre o tamanho do Estado e qual seu real papel na economia.

Esses acontecimentos, o fim do Estado de bem-estar social,  a crise do modelo 

desenvolvimentista,  o colapso do modelo socialista  enquanto alternativa ao capitalismo,  a 

crise fiscal e econômica de diversos países da Europa e América latina abriram caminho para 

a  “onda liberal”  que varreu o mundo durante os anos de 1990. Diversos governos foram 

convencidos, ou mesmo coagidos, a reduzirem sua participação na vida social,  oferecendo 

somente os serviços de competência exclusiva do Estado.

Neste ambiente de profundas transformações políticas,  econômicas e sociais, a 

9 Os países asiáticos também adotaram um modelo de Estado desenvolvimentista, mas não temos informações 
suficientes se eles enfrentaram alguma crise econômica no período citado.
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diplomacia brasileira adotou uma linha decisória baseada “[...] em uma análise das relações 

internacionais que acreditava na emergência, ao fim da guerra fria, de um sistema de concerto 

entre as grandes potências, que promoveria a defesa da democracia, dos direitos humanos e do 

livre mercado.” (J. PEREIRA, 2007, p. 02). Assim, os diplomatas brasileiros acreditavam que 

“[...]  o  sistema  internacional,  baseado  na  divisão  bipolar  do  poder  [tinha  dado]  lugar  à 

possibilidade de arranjos múltiplos de poder, onde os Estados mais fracos gravitariam em 

torno  do  poder  militar  dos  EUA,  bem como,  dos  vários  polos  de  poder  econômico”  (J. 

PEREIRA, 2007, p. 02).

No início dos anos de 1990, com o fim da URSS, avaliava-se que, no médio e 

longo prazo, a hegemonia norte-americana seria o fator estruturador do sistema internacional. 

Os valores defendidos por sua sociedade – democracia, direitos humanos e livre mercado - 

seriam  adotados  em  escala  global  e  serviriam  como  instrumento  homogeneizador  da 

sociedade internacional (ALSINA JÚNIOR, 2003).

O fim da Guerra Fria levou os analistas responsáveis pela formulação da política 

externa brasileira a interpretar que a importância relativa de um país passava a ser medida 

mais pela sua projeção econômica,  comercial  e científica do que pelo seu poderio militar 

(VIGEVANI;  OLIVEIRA  e  CINTRA,  2003).  Para  se  adequar  a  essa  nova  realidade 

internacional,  a diplomacia brasileira  iniciou um processo de mudança de paradigmas,  ao 

invés  de buscar  a  autonomia pela distância  dos polos geradores  de conflito,  ela procurou 

garantir  a  autonomia  brasileira  através  da  maior  integração  ao  sistema  internacional 

globalizado (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003). Observou-se também uma mudança 

nas políticas comercial  e industrial,  incentivando-se a abertura econômica como forma de 

ganhar competitividade e diminuir a defasagem tecnológica do país.

2.3 A Política externa do governo Fernando Henrique Cardoso

Antes de se candidatar à presidência, Fernando Henrique Cardoso, FHC, ocupou o 

posto de ministro das relações exteriores e ministro da fazenda do governo Itamar Franco. 

Foram os resultados obtidos, neste último cargo, que viabilizaram seu nome para a disputa 

eleitoral.  O  então  ministro  FHC  e  sua  equipe  elaboraram  um  plano  de  estabilização 

econômica que começou o processo de controle  da inflação e  estabilização da economia. 

Muitos pesquisadores atribuem a candidatura de Fernando Henrique, bem como sua vitória, 
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ao sucesso inicial do plano Real.

Fernando  Henrique  chegou  ao  poder  em  um  momento  singular  da  história 

brasileira  e  mundial.  Com  um  discurso  de  controlar  a  inflação,  manter  a  estabilidade 

econômica e reformar o Estado brasileiro, acabando com a “Era Vargas”10, ele derrotou nomes 

fortes  da  política  brasileira,  como Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  candidato  pelo  PT,  Leonel 

Brizola e Darcy Ribeiro, candidatos pelo PDT e Orestes Quércia, candidato pelo PMBD.

Os desafios a serem enfrentados pelo o sucessor de Itamar Franco, quem quer 

fosse ele, não eram pequenos. Caberia ao novo presidente suceder um governo de coalizão 

nacional, já que Itamar Franco chegou ao poder após o impeachment do presidente Fernando 

Collor  de  Melo.  E  como  ainda  havia  temor  pela  fragilidade  democrática  do  país, 

principalmente,  após  a  crise  política causada pela  queda de Collor  e  pelos  escândalos  de 

corrupção no Congresso Nacional, o novo governo deveria completar a transição política e 

consolidar  a  democracia  no  Brasil.  Caberia,  ao  novo  mandatário,  reorganizar  o  Estado, 

realizando as mudanças institucionais que não foram feitas na revisão constitucional de 1993. 

Seu  governo  deveria  superar  a  fragilidade  fiscal  do  Estado,  estabilizar  e  modernizar  a 

economia,  superar  o  atraso  tecnológico,  controlar  a  inflação  e  diminuir  as  desigualdades 

sociais.

Para  chegar  ao  poder,  e  promover  as  mudanças  necessárias  para  alcançar  os 

objetivos acima descritos, o PSDB, partido de Fernando Henrique, promoveu uma aliança 

com a ala conservadora da política brasileira, representada pelo PFL. Já no discurso de posse, 

o  novo  presidente  chamou  a  atenção  para  a  necessidade  de  realizar  as  mudanças  que 

permitiriam o Brasil influenciar na construção da nova ordem mundial.

Como vimos, as linhas gerais da política externa brasileira, praticada durante a 

10 A expressão “Era Vargas” refere-se a um padrão de dominação [político-econômico] que vigorou por quase 50 
anos no Brasil e que tinha, em seu núcleo, o Estado como alavanca do capitalismo industrial e organizador da 
sociedade.  A estrutura  básica  de financiamento  da  economia,  que  sustentou e  modelou esse capitalismo de 
Estado desenvolvimentista,  começou a ser  definida na década de 1930 e delineou seus contornos durante a  
industrialização com o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, quando foi definida a articulação entre a grande 
empresa estrangeira, a empresa privada nacional e a empresa pública, tripé que, juntamente com a preservação 
do velho sistema bancário nacional, cindido do capital industrial, definiu as bases de acumulação de capital no 
Brasil. Esse padrão operou até entrar em colapso na década de 1980, e de certa forma deu conta dos problemas 
de uma industrialização como a brasileira, cuja característica é ser tardia. Mas obrigou o Estado a ser o motor do  
processo pela fragilidade de sua elite industrial. A interdependência dos investimentos, além do problema da 
escala mínima e da concentração de capitais, requerida, gerava um grau de incerteza dificilmente bancado pelo 
cálculo privado, decorrendo daí a necessidade de atuação do Estado, sem a qual o processo de industrialização 
dos países retardatários se inviabilizava. […] O problema da industrialização tardia é o de copiar uma estrutura  
produtiva resultante da segunda revolução industrial, cuja base é a indústria pesada, que não pode ser implantada 
passo  a  passo,  ao  contrário  da  indústria  leve,  exigindo  escala  mínima,  determinado  padrão  tecnológico  e 
investimentos de porte. (WALQUÍRIA CAMPOS, 2002, p. 495).
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gestão de FHC, foram traçadas e começaram a ser implementadas no período compreendido 

entre os governos de José Sarney e Fernando Collor de Mello. Contudo, essas mudanças só 

foram consolidadas  e  ganharam suporte  teórico  no  governo  de  Fernando  Henrique.  Pelo 

entendimento que estava orientando a política externa, o país deveria buscar sua autonomia 

pela  integração  ao  sistema  internacional.  A origem  dessa  nova  orientação  política  está 

relacionada à “[...] emergência de novas formas de estruturação da economia internacional, na 

fase chamada de globalização.” (VIGEVANI; OLIVEIRA E CINTRA, 2003, p. 32).

Não é de surpreender que, durante os dois governos do ex-presidente Fernando 

Henrique  Cardoso,  a  agenda  econômica  tenha  sido  prioridade,  as  questões  dessa  agenda 

tinham primazia sobre as demais. Essa primazia se refletiu na condução das diversas políticas 

públicas  de seu governo (RAMOS BECARD, 2009),  inclusive  nas  políticas  externa  e  de 

defesa:

Os objetivos da política econômica influenciaram as demais áreas da política interna 
e externa brasileira, através da contenção de gastos e investimentos públicos. Desta 
maneira, a área de defesa foi relegada ao segundo plano de prioridades, uma vez que 
as metas principais dos governantes deste período foram consolidar a estabilização 
financeira e realizar o processo de ajuste macroeconômico. (PEREIRA DA SILVA, 
2008, p. 14).

Fernando Henrique Cardoso procurou pautar a atuação externa de seu governo no 

sentido de recuperar a confiabilidade estrangeira no Brasil. Com isto, num primeiro momento, 

ele esperava tornar o país interessante aos investidores, atraindo assim um maior fluxo de 

capital,  o  que  melhoraria  a  situação  fiscal  brasileira.  Para  alcançar  esses  objetivos,  ele 

consolidou a adesão do Brasil a um modelo mais liberal de abertura econômica e inserção no 

cenário internacional.

Ao adotar  medidas  liberais,  FHC esperava modernizar a  economia brasileira e 

adequar  o  país  ao  contexto  internacional  de  então.  Com essa  adequação  ele  supunha ser 

possível,  junto  com outros  Estados,  reformar a  arena internacional  de modo a  permitir  o 

estabelecimento de relações mais igualitárias, o que favoreceria o desenvolvimento de nações 

como o Brasil.

Contudo,  segundo  seus  críticos,  seu  governo  só  conseguiu  aumentar  a 

vulnerabilidade externa do país aos ataques especulativos, devido à dependência de fluxos de 

investimentos  e  capitais  estrangeiros.  Mas,  segundo Alsina  Junior  (2003),  os  analistas  do 

governo avaliaram que o custo político-econômico pela não adequação do Brasil seria muito 
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alto, o que prejudicaria o país na sua busca por mais espaço na arena política internacional.

Como  estratégia  para  melhorar  a  imagem do  Brasil  no  cenário  internacional, 

Fernando  Henrique  Cardoso  procurou  conduzir,  pessoalmente,  a  política  externa  de  seu 

governo.11 “De certa forma, a diplomacia presidencial,  aliada ao relativo sucesso do plano 

real, contribuiu para a reconstrução da imagem do Brasil, solidificando-o e tornando-a melhor 

perante  inúmeros  governos,  incluindo  os  de  países  ricos  e  também  as  instituições 

multilaterais.” (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 40).

A diplomacia presidencial no governo FHC conseguiu aumentar a confiabilidade 

do país,  possibilitando a atração de investimentos externos diretos,  bem como o apoio de 

governos e organismos internacionais em momentos de crise econômica. Contudo, o fraco 

crescimento  econômico  predominante  no  período  FHC limitou  “[...]  a  possibilidade  para 

alavancar  os  objetivos  estratégicos,  de  caráter  político  e  econômico.”  (VIGEVANI; 

OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 41).

Alguns autores chamam a atenção para o fato de que, mesmo com a melhora de 

sua imagem perante a opinião pública internacional, o país tinha sua reputação manchada 

devido a problemas sociais, como o tráfico de drogas, violações de direitos humanos, altas 

taxas  de  criminalidade  e  não  preservação  do  meio  ambiente  (VIGEVANI;  OLIVEIRA e 

CINTRA, 2003). Os prejuízos causados por esses problemas, que são comuns na América 

Latina, “[...] dificilmente podem ser compensados pelo ativismo governamental ou mesmo 

pela  adequação  aos  padrões  hegemônicos  exigidos  no  campo  da  estabilidade 

macroeconômica” (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 41).

Mesmo aderindo à agenda política internacional, o governo brasileiro continuou a 

criticar  as  distorções  e  incoerências  geradas  pelas  assimetrias  de  poder  presentes  em um 

sistema de igualdade jurídica entre os Estados. Os diplomatas brasileiros acusavam os países, 

que defendiam a abertura econômica e o livre mercado, de subsidiar sua produção e impor 

barreiras aos produtos das nações em desenvolvimento.

Fernando Henrique Cardoso trabalhou para reduzir  os  conflitos  do Brasil  com 

outros Estados. Sua estratégia era negociar, diretamente, com interessados, e quando não fosse 

possível chegar a um acordo, o caso seria levado aos fóruns multilaterais de discussão. Essa 

forma de atuação ocorria porque “[...] as incoerências entre o discurso e a prática dos atores 

mais poderosos e influentes da sociedade internacional […] surgiram como realidades diante 

11  Antes de FHC, Fernando Collor já havia tentado praticar a chamada diplomacia presidencial, mas enfrentou 
algumas dificuldades de consolidação durante seu governo.
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das quais não haveria outra forma de superação a não ser pelo entendimento.” (VIGEVANI; 

OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 37).

Para resolver conflitos comerciais, apesar das suas contradições, a Organização 

Mundial  do  Comércio  -  OMC  era  considerada  o  fórum  mais  adequado  para  a  situação 

brasileira. A OMC procura estabelecer regras e normas que orientam o comércio mundial. 

Esta instituição oferece mecanismos para a solução de contenciosos evitando, pelo menos, em 

tese, que prevaleça a lei do mais forte. Contudo, algumas vezes, o país vitorioso não tem 

condições objetivas de impor as sanções autorizadas pelo órgão.

Dentro dessa estratégia de atuação, o governo de FHC procurou defender uma 

maior institucionalização do sistema internacional.  Segundo seu entendimento,  organizar e 

regulamentar as relações internacionais seriam vantajosos para o Brasil, pois todos os Estados 

estariam  submetidos  as  mesmas  regras  de  competição,  aumentando  a  estabilidade  e 

previsibilidade do sistema.

Além dos motivos que levaram a diplomacia brasileira a adotar um discurso mais 

crítico, o esvaziamento da ONU, patrocinado pelos EUA, a não ratificação pelo senado norte-

americano do tratado para o banimento total de testes nucleares, a aceitação, pelas grandes 

potências,  dos  testes  nucleares  realizados  pela  Índia  e  Paquistão,  tornaram a  diplomacia 

brasileira  menos  confiante  na  possibilidade  de  reformar,  estruturalmente,  o  sistema 

internacional,  diminuindo as clivagens e  assimetrias entre  os  Estados (ALSINA JUNIOR, 

2003).

2.3.1 Os EUA na política externa de FHC

Analisar  as  relações  brasileiras  com Estados Unidos nos  permite  compreender 

melhor o significado dos ajustes e adaptações implementados na política externa brasileira na 

década de 1990 (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003). Nesse período, “[...] a busca de 

melhores  relações  bilaterais  foi  acompanhada  da  ênfase  na  autonomia  de  atuação 

internacional do país e da afirmação de sua condição de global player e de global trader.” 

(VIGEVANI, OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 43).

O presidente Fernando Henrique Cardoso procurou melhorar as relações bilaterais 

com os  EUA já  em 1995,  ou  seja,  no  primeiro  ano de  seu  mandato.  Seu  governo “[...] 
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conseguiu alcançar resultados positivos ao superar contenciosos existentes há muito, alguns 

deles originados nos governos militares.” (VIGEVANI, OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 42). 

A iniciativa do Brasil foi facilitada devido a atuação presidencial, a política de estabilização 

macroeconômica,  a  adesão  brasileira  ao  Missile  Technology  Control  Regime,  MTCR e  a 

promessa  do  governo  brasileiro  de  encaminhar  a  proposta  de  adesão  ao  Tratado  de  não 

proliferação de armas nucleares, TNP, fato que ocorreu em 1998.

O governo FHC, procurando formas mais apropriadas de inserção para o Brasil, 

“[...]  levou  em  consideração  a  preponderância  dos  Estados  Unidos.  Daí  o  explicito 

reconhecimento da importância de boas relações com esse país, para garantir o espaço de 

autonomia  do  Brasil  e  para  viabilizar  o  seu  papel  [de  liderança]  na  América  do  Sul.” 

(VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 43).

Com a implantação do Plano Real, aliada às medidas de estabilização econômica, 

a  balança  comercial  brasileira  com os  Estados  Unidos  tornou-se  deficitária.  Somente  no 

período de 1994 a 1996, as importações brasileiras de produtos norte-americanos tiveram um 

acréscimo de 91%, ultrapassando os US$ 13 bilhões de dólares (RAMOS BECARD, 2009). 

Em 1999, eles respondiam por 22% de todas as importações brasileiras.

A professora Danielly Silva Ramos (2009) argumenta que, apesar do aumento da 

presença no mercado brasileiro, a recíproca não foi verdadeira. Entre 1994 e 1996, o Brasil 

aumentou suas exportações para o mercado norte-americano em “apenas” US$ 340 milhões 

de dólares. Segundo ela, alguns fatores contribuíram para isso, dentre os quais destacamos: a 

alta exigência de padrões tecnológicos e de qualidade, a necessidade de produção em grande 

escala e a relutância dos negociadores, brasileiros e americanos, em fazer concessões em áreas 

consideradas estratégicas.

Durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, um tema recorrente na 

pauta de discussão dos governos de Brasil e EUA, foi a formação da Área de Livre Comércio 

das Américas - ALCA. Durante seu primeiro mandato, FHC procurou protelar as discussões 

da ALCA, ao mesmo tempo, que tentava fortalecer o MERCOSUL. A estratégia brasileira 

consistiu em:

i) Fortalecer a posição brasileira por meio da construção de posições semelhantes 
com outros participantes; ii) postergar o início tanto as negociações quanto os prazos 
de  liberalização comercial;  iii)  manter  os  objetivos do plano Bush,  do início da 
década  de  1990;  iv)  conduzir  simultaneamente  as  negociações  da  Alca  e  da 
liberalização do Mercosul  –  União Europeia,  com vistas  a  aumentar  o  poder de 
barganha brasileira. (RAMOS BECARD, 2009, p. 106).
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Já no segundo mandado,  o governo FHC, com vista  a  evitar  o isolamento do 

Brasil, buscou participar, de forma mais ativa, das negociações para a formação da ALCA. O 

objetivo era incluir, no projeto, itens e conceitos de interesse do Brasil e do MERCOSUL. 

Apesar dos esforços do governo brasileiro, o projeto deixava poucos espaços para negociação 

de temas que não fossem do interesse dos Estados Unidos.

Alguns analista defendem que, se analisarmos pela lógica da política econômica 

implementada  pelo  governo  FHC,  a  ALCA  poderia  ter  sido  uma  oportunidade  para 

modernizar  a  economia  do  país.  Contudo,  as  negociações  não  avançaram  conforme  o 

desejado.  Se  por  um  lado  o  governo  brasileiro  “[...]  condicionou  as  negociações  sobre 

serviços, investimentos, propriedade intelectual e compras governamentais ao fornecimento 

de maior  acesso ao mercado norte-americano e à  eliminação de barreiras não tarifárias  e 

subsídios agrícolas nos Estados Unidos.” (RAMOS BECARD, 2009, p. 106). Por outro, o 

governo Clinton não tinha mais condições políticas de avançar nas negociações.

O então presidente Bill Clinton enfrentava alguns problemas decorrentes do seu 

envolvimento  amoroso com uma estagiária  da Casa  Branca.  Seu governo também estava 

pressionado  pelo  fortalecimento  dos  conservadores  que  defendiam  a  adoção  de  medidas 

protecionistas, e pela proximidade das eleições presidenciais.

Durante as negociações da ALCA, o presidente Clinton não recebeu do congresso 

americano o fast track, que é uma autorização para negociar, diretamente, acordos comerciais. 

Isso também influenciou o andamento das discussões para a criação do bloco econômico, pois 

as decisões deveriam ser, constantemente, avalizadas pelo congresso. Nesse período, tivemos 

ainda  as  crises  econômicas  da América  Latina,  Ásia  e  Rússia,  e  o  fracasso  do encontro, 

realizado  em  Seattle,  para  discutir  as  novas  regras  para  a  OMC,  e  consequentemente, 

destravar o comércio mundial.

Neste contexto, a política externa dos EUA voltou suas atenções para as questões 

de segurança como a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte - OTAN, com a 

inclusão de membros do leste europeu, as negociações para a solução do problema entre Israel 

e palestinos, e o combate ao tráfico de drogas, com implementação do Plano Colômbia.

Em relação à América Latina, os EUA passam a discutir acordos bilaterais com 

diversos países do continente. Isso fez o Brasil perder espaço na agenda política dos EUA, e 

as relações entre os dois entram em compasso de espera. Como reação, o governo brasileiro 

procurou melhorar suas relações com outros países emergentes, aumentou suas críticas ao 
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modelo  de  globalização assimétrica  e  deu seguimento  ao  projeto  de  Integração Física  da 

América do Sul, IRSA.

Com os atentados terroristas de 11 setembro, as relações bilaterais entre Brasil e 

EUA tornaram-se  mais  complicadas.  Após  este  evento,  como  forma  de  solidariedade,  o 

governo brasileiro invocou o Tratado Interamericanos de Assistência Recíproca - TIAR, para 

atuar internacionalmente em apoio aos EUA. Contudo, os ataques não foram realizados por 

agentes estatais, logo o tratado não se aplica.

2.3.2 A América do sul na política externa de FHC

A América do Sul começou a receber atenção do governo brasileiro durante a 

gestão  dos  presidentes  José  Sarney no  Brasil,  e  Raúl  Alfonsín,  e  posteriormente,  Carlos 

Menem, da Argentina. No período destes governos, houve uma convergência de interesses 

que possibilitou a prática de uma política externa mais regionalista, sem, no entanto exigir 

exclusivismo ou alinhamento das partes. Isso possibilitou os dois países aderirem aos regimes 

e normas internacionais de seus respectivos interesses.

O  governo  de  FHC,  assim  como  aconteceu  no  governo  de  Itamar  Franco, 

procurou, dentro do possível, dá prioridade às negociações com os vizinhos sul-americanos, 

em detrimento inclusive de outros países importantes da América Latina.  A estratégia era 

consolidar e fortalecer o MERCOSUL, para utilizá-lo como instrumento capaz de aumentar o 

poder de negociação do Brasil com os principais centros econômicos do mundo. Para isso, 

foram mobilizados ministérios e empresas para dar andamento aos projetos estratégicos nas 

áreas de energia e infraestrutura (RAMOS BECARD, 2009).

Segundo a professora Danielly Silva Ramos (2009), apesar das dificuldades e das 

crises políticas e econômicas, os países do cone sul conseguiram avançar na área comercial. 

Ela  lembra  que,  no  início  do  governo  FHC,  entrou  em  vigor  a  união  aduaneira  do 

MERCOSUL e foi estabelecido uma Tarifa Externa Comum, TEC. Procurou-se incluir,  no 

bloco,  uma  maior  quantidade  de  países  sul-americanos,  negociando-se  acordos  de  livre 

comércio com Chile e Bolívia, que passaram a integrar o bloco.

Contudo, apesar dos avanços comerciais, não houve avanços na consolidação de 

instituições regionais, sendo que algumas entraram em crise, sobretudo após a desvalorização 
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do real.  A dificuldade de  maior  integração entre  os  Estados sul-americanos deveu-se,  em 

grande parte, a isto: 

i) processo de edificação aduaneira, iniciada em janeiro de 1995 com a adoção da 
TEC; ii) às assimetrias entre os membros, sobretudo no que concerne às respectivas 
políticas  econômicas,  dificultando  decisões  conjuntas;  iii)  à  fragilidade  das 
economias da região em especial durante a instabilidade financeira internacional dos 
anos 1997-1998. (RAMOS BECARD, 2009, p. 97).

Também  destacamos  a  indecisão  do  governo  brasileiro  como  causa  para  a 

integração sul-americana não avançar o que poderia. Ele não queria arcar com a maior parte 

dos custos da integração, e simultaneamente, defendia que, antes de se realizar novos avanços, 

era necessário consolidar as conquistas já alcançadas. Além disso, o governo enfrentava a 

oposição de setores da economia que temiam ser prejudicados com a integração regional.

O bloco econômico entrou em crise, e esta ficou evidente no final da década de 

1990, quando vários acordos passaram a ser descumpridos e temas referentes ao processo de 

integração deixaram de ser  debatidos.  A Argentina,  Uruguai  e  Chile  passaram a ser mais 

assediados pelo governo norte-americano e se mostraram mais inclinados a aderir a ALCA do 

que defender a integração sub-regional. Como a integração econômica estava, cada vez mais, 

complicada,  a  saída  encontrada  foi  investir  no  processo  de  integração física  e  energética 

(RAMOS BECARD, 2009).

2.3.3 O Brasil e seus outros parceiros

Durante  seu  governo,  FHC  procurou  estabelecer  um  acordo  comercial  entre 

MERCOSUL e União Europeia. Na avaliação dos diplomatas brasileiros, a União Europeia 

era  um parceiro  estratégico,  pois  poderia  ser  “[...]  utilizada  como alternativa  no  caso  de 

fracasso nas negociações com os Estados Unidos, além do reconhecimento de que a posição 

europeia, diferentemente da norte-americana, sempre privilegiou a negociação bloco a bloco, 

o que interessava o país.” (VIGEVANI; OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 51).

Apesar do interesse, as negociações com os europeus não atingiram o patamar 

desejado.  A exemplo  do que  ocorreu  nas  negociações  com os  EUA,  os  países  da  União 

Europeia  não  estavam  dispostos  a  abrir  suas  economias  à  concorrência  dos  produtos, 

sobretudo os agrícolas, vindos do MERCOSUL. Eles também estavam concentrados em torno 
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de dois grandes projetos: o primeiro era união econômica e monetária do bloco, o segundo era 

a inclusão do antigo regime comunista. Já o Brasil não queria estabelecer prazos e datas, pois 

queria preparar sua economia para a concorrência com os produtos europeus.

Outro  mercado  que  o  governo  brasileiro  procurou  explorar  foi  o  asiático.  A 

professora Danielly Silva Ramos (2009) afirma que o presidente FHC, a exemplo do seu 

antecessor, manifestou, no discurso de posse, a intenção de fortalecer as relações brasileiras 

com os países deste continente. Segundo ela, ao tentar fortalecer as relações com os países 

asiáticos, o governo brasileiro tinha o seguinte interesse:

i) aumentar a margem relativa de manobra no plano externo frente aos principais 
parceiros  internacionais;  ii)  atrair  números  de  investimentos  externos  e  adquirir 
novas tecnologias de ponta; iii) atrair mercados de alta capacidade de consumo com 
vista  a  uma  maior  inserção  dos  produtos  brasileiros;  iv)  aproveitar  dos  efeitos 
desenvolvimentistas  advindo  das  relações  com  países  asiáticos  altamente 
competitivos; v) explorar as similaridades existentes entre o Brasil e os países em 
desenvolvimento  asiáticos  –  sobretudo  aquelas  ligadas  à  necessidade  de 
reestruturação  do  sistema  internacional  -,  permitindo  um  aumento  de  poder  de 
barganha nos fóruns multilaterais e ampliação dos espaços ocupados pelo Brasil nos 
negócios internacionais. (RAMOS BECARD, 2009, p. 112-113).

Já os asiáticos, ao negociar com os países latino-americanos, procuravam:

i) explorar mercados ricos em matérias-primas necessárias para dar prosseguimento 
ao processo desenvolvimentista em curso; ii) expandir os negócios asiáticos, seja por 
meio da venda de produtos com alto valor agregado, seja por meio da realização de 
investimentos diretos voltados para os mercados regional e continental; iii) garantir  
a presença asiática em mercados regionais cada vez mais competitivos e restritivos, 
[...]. (RAMOS BECARD, 2009, p. 112-113).

Dos  diversos  países  asiáticos  cujo  Brasil  procurou  melhorar  suas  relações 

diplomáticas,  o  que  mais  influenciou  o  atual  estágio  de  desenvolvimento  da  indústria  de 

defesa nacional foi a China. Logo no primeiro ano de mandato, o presidente FHC visitou esse 

país e assinou diversos acordos cooperação técnica. Dentre os quais, destacamos o acordo de 

intercâmbio de especialistas, o acordo de fortalecimento e expansão da cooperação espacial e 

o acordo de segurança espacial.

A professora  Danielly  Silva  (2009)  lembra  que,  em  1999,  foi  lançado,  com 

sucesso, o satélite sino-brasileiro Cbers-1. Inicialmente, previsto para operar por dois anos, o 

equipamento projetado para o levantamento de dados terrestres, funcionou perfeitamente por 

quatro  anos,  o  que  levou  o  governo  dos  dois  países  a  assinarem  um  acordo  para  o 
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desenvolvimento de uma nova geração de satélites.12

Os  governos  brasileiro  e  chinês  procuraram  aproveitar  as  oportunidades 

ocasionadas  pela  diminuição  do  poder  político  e  econômico  que  os  norte-americanos 

exerciam no mundo (RAMOS BECARD, 2009). Ambos os países procuraram não concentrar 

suas atenções nos eixos tradicionais de negócios, ou seja, EUA, Europa e Japão. Enquanto o 

governo brasileiro procurou fortalecer sua presença na América do Sul e Ásia, os chineses se 

estabeleceram na África e América Latina.

No que se refere às relações comerciais com o Japão, a professora Danielly Silva 

(2009) afirma que o governo de FHC não conseguiu grandes avanços, apesar dela lembrar que 

esse país continuava a figurar entre os cinco maiores parceiros comerciais do Brasil. Dentre os 

fatores para o fraco desempenho das relações comerciais com o Japão, podemos apontar a 

crise econômica que atingiu a Ásia em 1997, a estagnação econômica japonesa, a preferência 

que os nipônicos deram aos países do bloco da Ásia Pacífico (RAMOS BECARD, 2009).

Como a atenção do corpo diplomático brasileiro estava voltada para o centro do 

poder mundial e para a inserção brasileira nos grandes mercados consumidores, o continente 

africano  foi  preterido  na  condução  política  externa  brasileira  durante  o  governo  FHC.  A 

grande ação deste  período foi a  criação,  em 1996,  da Comunidade dos Países  de Língua 

Portuguesa.

As relações  comerciais  do Brasil  com os países africanos vinham em declínio 

desde o final dos anos 80, o que contribuiu para o desinteresse do governo brasileiro. Durante 

a década de 1990, em especial, na gestão de Fernando Henrique, o governo brasileiro reduziu 

as  missões  diplomáticas  no  continente  em  aproximadamente  50%,  fechando  inúmeras 

embaixadas.

Além  da  atenção  brasileira  está  voltada  para  os  grandes  centros  mundiais, 

contribuíram para o desinteresse do Brasil  pela  África os problemas políticos enfrentados 

pelos países do continente, a falta de infraestrutura, a insegurança jurídica e a precariedade do 

sistema bancário africano.

No final  de seu governo,  Fernando Henrique Cardoso enfrentou uma série  de 

crises internas e externas, que desgastaram a imagem de sua gestão, abrindo caminho para a 

vitória  do  candidato  da  oposição.  Em virtude  dos  problemas  financeiros  o  país  precisou 

12 Em 2001, foi concluído Cbers-2. Este foi o “[...] primeiro satélite de grande porte completamente montado, 
integrado e testado no Brasil.” (RAMOS BECARD, 2009, p. 119).
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recorrer  novamente  a  organismos  financeiros  internacionais.  A  política  econômica  não 

conseguiu  garantir  o  crescimento  econômico,  como consequência,  o  país  apresentava  um 

elevado  nível  de  desemprego.  Em 2001,  devido  ao  crescimento  da  demanda,  a  falta  de 

investimento  em  geração  e  distribuição  de  energia  aliado  a  um  período  prolongado  de 

estiagem, o país enfrentou um racionamento de energia elétrica.

Esses  problemas  contribuíram  para  a  sensação  de  esgotamento  do  modelo 

político-econômico adotado no Brasil, alimentando o discurso da necessidade de mudança. 

Neste período, iniciava, no continente, uma fase conhecida como “virada à esquerda”, pois 

vários países elegeram governos com forte apelo popular,  ligados a movimentos sociais  e 

ideologicamente identificados com a esquerda. Foi neste contexto que Lula, e o Partido dos 

Trabalhadores, finalmente, venceram a eleição presidencial brasileira.

2.4 A Política Externa no governo Lula

A Chegada de Luiz Inácio Lula da Silva, ao poder, foi bastante simbólica para a 

história política do Brasil. Pela primeira vez, um ex-operário e ex-líder sindical chegava à 

Presidência da República no país. Isso ocorreu de forma pacífica e ordeira, sem ameaças às 

instituições, demonstrando que a sociedade brasileira havia concluído o processo de transição 

e consolidação do regime democrático.

Para conseguir a vitória nas urnas, Lula e o Partido dos Trabalhadores tiveram que 

superar resistências em importantes setores da sociedade brasileira e enfrentar a desconfiança 

dos investidores internacionais. A saída encontrada foi a adotar um discurso mais moderado, 

que  não  provocasse  rejeição  no  eleitorado,  e  buscar  aliados  que,  tradicionalmente,  não 

apoiariam os candidatos petistas.

Durante a campanha, Lula tentou demonstrar que estava preparado para governar 

o país, que contava com o apoio de grandes empresários, artistas, políticos, intelectuais e dos 

principais movimentos sociais brasileiros. De acordo com a propaganda política do Partido 

dos Trabalhadores, o Brasil precisava de um governante capaz de unir o país em torno de 

novo projeto de desenvolvimento.

O PT, assim como fez o PSDB, oito anos antes, firmou uma aliança com o setor, 

politicamente, conservador, neste caso, o Partido Liberal. O PL indicou José Alencar, um dos 
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maiores empresários do país, para ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por 

Lula. Essa aliança procurava simbolizar que o empresariado brasileiro estava se associando 

aos  trabalhadores  para,  juntos,  buscarem  um  novo  modelo  de  desenvolvimento 

socioeconômico para o Brasil.

Além da moderação no discurso,  da aliança com os liberais  e com setores do 

empresariado brasileiro, Lula e o PT, para diminuir as desconfianças do mercado financeiro 

nacional e internacional, lançaram, em 22 de junho de 2002, a Carta ao Povo Brasileiro. Nela, 

o então pré-candidato alerta que o modelo econômico adotado no Brasil, na década de 1990, 

estava esgotado. Ele afirma que o momento é de mudança, mas elas deveriam ser negociadas 

com a  sociedade  e  implementadas  sem radicalismos,  respeitando  todos  os  compromissos 

assumidos, anteriormente, pelo governo brasileiro.

Na  carta,  Lula  afirma  que  a  política  econômica  não  será,  substancialmente, 

alterada no curto prazo. Ele avisa que, em um possível governo petista, a política externa será 

colocada a serviço da política econômica e do desenvolvimento do país. O corpo diplomático 

brasileiro deverá negociar a remoção das barreiras comerciais que dificultam as exportações 

brasileiras.

Ainda,  segundo  este  documento,  Lula  compromete-se  a  controlar  a  inflação, 

recuperar  a  estabilidade  econômica,  manter  o  superávit  primário,  realizar  as  reformas 

estruturais,  que  seu  antecessor  não  conseguiu,  quais  sejam:  reforma  trabalhista,  reforma 

tributária, reforma agrária. Na carta, ele também promete conciliar a política econômica com 

as políticas sociais de habitação e combate a fome.

Com o discurso moderado, um arco de alianças bem feitas, bem feitas,  e uma 

campanha  cheia  de  emoção  e  simbolismo,  Lula  derrotou,  no  segundo turno,  o  candidato 

governista,  José  Serra.  Entre  os  desafios  que  ele  viria  enfrentar,  no  seu  futuro  governo, 

destacamos:  as  baixas  taxas  de  crescimento  do  país,  o  elevado  nível  de  desemprego,  a 

desconfiança internacional e ambiente internacional instável.

O governo Lula foi exitoso em controlar a inflação e recuperar a confiança dos 

investidores internacionais (J. PEREIRA, 2007). Ele manteve as bases da política econômica 

do  governo  anterior,  ou  seja,  metas  de  inflação,  superávit  primário  e  câmbio  flutuante.13 

Antônio  Palocci  foi  nomeado  para  o  Ministério  da  Fazenda  e  Henrique  Meireles  para  a 

presidência do Banco Central. A nomeação de Meireles foi estratégica, pois, graças a uma 

carreira  bem  sucedida  no  Bank  of  Boston,  ele  gozava  da  confiança  e  do  respeito  dos 

13 O regime de câmbio flutuante foi adotado depois da crise econômica de 1998.
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principais investidores do mercado financeiro internacional.

Com  a  manutenção  da  política  econômica,  juntamente  com  a  disposição  do 

governo  em realizar  as  reformas  estruturais  prometidas,  na  Carta  ao  Povo  Brasileiro,  os 

setores mais radicais do Partido dos Trabalhadores começaram a protestar. Isso fez com que 

figuras importantes, como a senadora Heloísa Helena, e os deputados federais, João Batista 

Babá e Luciana Genro, fossem afastados e acabassem expulsos do partido.

Em um primeiro momento, o governo Lula deu continuidade a alguns pontos da 

política  externa  desenvolvida  no  governo  anterior.  Isso  se  deveu  a  alguns  fatores,  como: 

influência do Itamaraty na análise do contexto internacional (J. PEREIRA, 2007); dificuldade 

em  implementar  mudanças  repentinas  nas  negociações  interestatais,  que  geralmente  são 

demoradas (RAMOS BECARD, 2009).  O Brasil  passava por um momento de fragilidade 

econômica  e  dependia  da  ajuda  financeira  internacional,  o  que  diminuía  a  margem  de 

manobra para inovações na política externa, assim, o momento era de cautela, pois, o cenário 

internacional estava sendo influenciado pela reação norte-americana aos ataques terroristas de 

11 de setembro.

Mesmo dando continuidade a alguns pontos da agenda internacional do governo 

anterior, a diplomacia brasileira abordou, de forma diferente, alguns temas que estavam em 

pauta desde a gestão de FHC. Podemos citar como exemplo, a atenção dispensada às relações 

diplomáticas  com  o  continente  africano,  e  a  campanha  pela  reforma  do  Conselho  de 

Segurança da ONU.

Ao avaliar a política externa do governo Lula, alguns pesquisadores argumentam 

que o governo Lula recuperou alguns princípios  praticados pela  diplomacia brasileira  nas 

décadas  de  1960,  com  a  política  externa  independente,  e  1970,  com  o  pragmatismo 

responsável.  Porém,  pesquisadores,  como Danielly Silva Ramos,  mesmo reconhecendo as 

semelhanças com o passado, afirma que a política externa do governo Lula estava de acordo 

com a avaliação do contexto internacional naquele momento ou seja, o governo brasileiro 

procurou ocupar os espaços de poder que surgiam devido as transformações ocorridas em 

meados do século XXI.

Ao nomear de um diplomata de carreira para o cargo de Ministro das Relações 

Exteriores,  o  governo  reforçou  o  papel  do  Itamaraty  na  elaboração  e  implementação  da 

estratégia  de  atuação  internacional  do  governo  brasileiro  (J.  PEREIRA,  2007).  Com  a 

valorização do corpo diplomático, houve a reafirmação das linhas tradicionais que norteiam a 
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política externa brasileira, quais sejam: respeito ao direito internacional, defesa dos princípios 

de  autodeterminação  e  não intervenção,  solução  pacífica  dos  conflitos  e  pragmatismo na 

defesa dos interesses do país.

Tendo  por  base  essas  orientações,  o  governo  Lula,  na  formulação  da  política 

externa, adotou como ponto de partida “[...] a noção de que a globalização e a liberalização 

econômica, da maneira como se deram até então, geravam exclusão e disseminavam a fome e 

a pobreza, em particular nos países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.” 

(J. PEREIRA, 2007, p. 14).

Para  a  professora  Danielly  Silva  Ramos  (2009),  o  cenário  internacional,  em 

meados do século XXI, estava marcado por cinco grandes fenômenos:

i)  fortalecimento  de  potências  médias  como  Brasil,  China  Índia  e  Rússia;  ii) 
migração  de  capital  dos  grandes  centros,  sobretudo  para  China;  iii)  insegurança 
energética; iv) migrações por razões econômicas e políticas; v) e concentração do 
poder internacional gerando arbítrio e violência. (RAMOS BECARD, 2009, p. 135).

O sistema internacional também estava sendo, profundamente, influenciado pelo 

esvaziamento  que  os  governos  de  alguns  países  impunham a  organismos  supranacionais, 

como a assembleia geral e o conselho de segurança da ONU. Os exemplos mais marcantes 

dessa situação foram fornecidos pelos governos da Rússia e dos EUA. Em nome do combate 

ao terrorismo, esses governos ignoraram resoluções do órgão e promoveram graves violações 

aos direitos humanos em suas ações militares na Chechênia e no Iraque respectivamente.

O governo Lula entendia as relações internacionais como relações hierarquizadas, 

onde as grandes potências procuravam impor seus interesses aos demais Estados, sobretudo, 

os  mais  pobres  (J.  PEREIRA,  2007).  Para  modificar  essa realidade,  o  governo brasileiro 

passou  a  adotar  uma  postura  mais  agressiva  na  defesa  da  reorganização  do  sistema 

internacional  em benefício  dos  países  em desenvolvimento.  Na busca  desses  objetivos,  o 

presidente Lula, assim como seu antecessor, utilizou a diplomacia presidencial. Ele também 

buscou  promover  uma  maior  interação  entre  a  política  de  comércio  exterior  e  aquela 

desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores.

O governo Lula, consciente do pouco poder relativo do Brasil e se aproveitando 

do desgaste político enfrentado pelos tradicionais centros de poder, defendeu a reforma e o 

fortalecimento  dos  organismos  supranacionais.  A  estratégia  adotada  pelos  diplomatas 

brasileiros era associar o multilateralismo ao regime democrático. Com isso, seria possível 

cobrar das potências democráticas uma atuação internacional condizente com os valores que 
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defendiam. Dentro desse modelo de organização, os Estados mais fracos teriam aumentadas 

suas  chances  de  articulação  para  verem suas  demandas  atendidas.  Eles  também estariam 

resguardados dos abusos de poder e das imposições advindas dos Estados mais poderosos.

É neste contexto que as negociações com os países em desenvolvimento ganham 

relevância  na  política  externa  brasileira.  O governo  procurou estabelecer  “[...]  formas  de 

cooperação  tanto  políticas  como  econômicas  com  grandes  países  em  desenvolvimento 

situados fora da América do Sul [...].” (RAMOS BECARD, 2009, p. 142). Como resultado 

visível dessa estratégia, temos o estabelecimento de uma parceria entre Brasil, Índia e África 

do Sul, conhecida como IBAS, temos os BRIC's14, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e 

China.

Os  críticos  afirmam  que  esse  tipo  de  parceria  não  pode  ir  muito  além  do 

aprofundamento das relações comerciais e cooperação técnica. Eles argumentam que países 

como Rússia e China, que são potências nucleares e membros permanentes do conselho de 

segurança da ONU, estão em nível de discussão política diferente daquele onde estão situados 

Brasil e África do Sul. A Índia é um caso específico, pois, além de possuir armas nucleares, o 

país encontra-se em constante tensão militar com o Paquistão, e tem sua margem de atuação 

internacional limitada pela concorrência chinesa.

Mesmo buscando a reforma do sistema internacional,  com o fortalecimento do 

multilateralismo,  o  governo  brasileiro  procurou  manter  boas  relações  com  os  países 

desenvolvidos. Segundo Williams Gonçalves (2011), era vantajoso para o Brasil manter boas 

relações com esses países. Ele destaca três motivos para essa postura brasileira: o primeiro 

motivo  é  mercado  consumidor  capaz  de  absorver  boa  parte  dos  produtos  brasileiros;  o 

segundo é a disponibilidade de capital para investir em países como o Brasil; o terceiro é a 

influência que esses países ainda exercem nos organismos financeiros internacionais.15

Ainda  segundo  Williams  Gonçalves  (2011),  para  o  governo  brasileiro  o  bom 

relacionamento com o Mercosul estava acima das boas relações com as potências. Mas para 

este autor, e para a pesquisadora Danielly Silva Ramos (2009), o governo brasileiro desejava 

um Mercosul diferente, que não se preocupasse apenas com questões econômicas, ele também 

14 Os  BRIC's  não  formam  um  bloco  político  ou  econômico,  eles  são  apenas  um  conjunto  de  países  em 
desenvolvimento que apresentam algumas semelhanças e que as agências de classificação de risco veem com 
potencial para influenciar mais fortemente o sistema internacional ao longo do século XXI.
15 Com a crise econômica de 2008, os países em desenvolvimento foram convidados a destinarem mais recursos 
aos  organismos  financeiros  internacionais.  O  governo  brasileiro  se  comprometeu  a  auxiliar,  dentro  das 
possibilidades do país, mas solicitou como contrapartida que seu poder de decisão fosse aumentado.
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deveria incorporar questões políticas e sociais. O entendimento era que o fortalecimento do 

Mercosul favoreceria a projeção de poder do Brasil.

2.4.1 O Continente Sul-americano na Política externa do governo Lula

Durante o governo Lula, a integração do continente sul-americano foi uma das 

bandeiras da política externa brasileira. Por isso, o MERCOSUL foi mantido como prioridade, 

sendo  seu  caráter  político  fortalecido.  Neste  contexto,  o  governo  brasileiro  procurou 

incentivar as negociações do bloco com os demais países do continente. Como resultado desse 

esforço, temos a criação, em dezembro de 2004, da Comunidade Sul-americana de Nações, 

rebatizada de UNASUL em 2007, e a criação do Conselho de Defesa Sul Americano, CDS, 

em dezembro de 2008.

A criação  UNASUL “[...]  objetivava  a  integração  sul-americana  por  meio  da 

convergência  de  mecanismos  de  concertação  política,  comercial  e  de  integração  física  e 

energética.”  (RAMOS BECARD, 2009,  p.  152).  É nessa perspectiva de integração que o 

governo brasileiro assinou acordos de incentivo ao comércio intra-regional, reviu o valor das 

tarifas alfandegárias, corrigiu distorções tarifárias, incentivou a cooperação técnica entre os 

países,  financiou,  através  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social, 

BNDES, a realização de obras estruturantes nos países vizinhos.

Para permitir a atuação do BNDES, no exterior, o governo brasileiro modificou o 

estatuto do banco em 2003. Pelas novas regras, o banco poderia financiar, através de empresas 

brasileiras,  a  realização  de  obras  em  outros  países  desde  que  isso  ajudasse  no 

desenvolvimento  nacional.  A intenção  do  governo  era  facilitar  a  internacionalização  das 

empresas brasileiras, aumentando a presença dos produtos brasileiros nesses países. 

Na América do Sul,  o BNDES financiou, principalmente, obras nos setores de 

energia, transporte e telecomunicações.16 “O Brasil aprovou, entre 2003 e 2010, mais de US$ 

10 bilhões em financiamento a obras na região. Em 2010, o valor dos desembolsos foi de US$ 

687 milhões, para 2011 são projetados US$ 870 milhões e, para 2010, US$ 1 bilhão.” (S. 

Garcia, 2011, p. 7).

16 Essas obras estão inseridas na Iniciativa de Integração de Infraestrutura para a América do Sul, IIRSA, que é  
um projeto de integração física do continente sul-americano lançado no ano 2000.
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Durante a gestão de Lula, o governo brasileiro procurou trabalhar no sentido de 

ser  reconhecido,  internacionalmente,  como  o  líder  dos  países  sul-americanos  (RAMOS 

BECARD, 2009). Contudo, ele não queria que sua vontade de liderar fosse vista como uma 

política  imperialista,  nem  mesmo  que  a  defesa  de  autonomia,  no  subcontinente,  se 

transformasse em uma política de repúdio aos EUA.

A intenção brasileira de liderar o continente,  sem adotar práticas imperialistas, 

ficou evidente nos conflitos com a Bolívia, Paraguai e Equador. Nas três ocasiões, o governo 

brasileiro  procurou negociar  uma saída  pacífica  para  os  problemas,  atendendo,  dentro  do 

possível, as reivindicações de seus vizinhos. Essa postura, apesar de criticada pela oposição, 

serviu  para  fortalecer  os  laços  de  cooperação  e  mostrar  que  o  governo  brasileiro  queria 

contribuir  com o  desenvolvimento  desses  países.  Na  Bolívia,  mesmo  havendo  a  invasão 

militar  das  instalações  de  uma  empresa  estatal  brasileira  e  constantes  provocações  do 

presidente Ivo Morales, o governo brasileiro, pelo menos no discurso oficial, não cogitou uma 

saída militar para o impasse. Já no caso paraguaio, que reivindicava a renegociação do tratado 

de Itaipu, o governo brasileiro, ainda que indiretamente, fez algumas concessões e aumentou 

os  recursos  destinados  àquele  país.  Durante  as  negociações  o  governo  brasileiro  também 

ofereceu financiamentos do BNDES para a construção de infraestrutura para transmissão de 

energia de Itaipu para Assunção.

O problema com o Equador não envolveu, diretamente, o governo brasileiro. A 

desavença foi causada pelo desentendimento do governo de Rafael Correa com construtora 

Odebrecht. O governo equatoriano acusava a empresa brasileira de não cumprir o contrato 

para a construção de uma usina hidroelétrica. E por isso, se recusava a efetuar o pagamento do 

financiamento feito pelo BNDES. O governo brasileiro interveio e prometeu suspender todos 

os financiamentos ao Equador caso a questão não fosse resolvida e os pagamentos efetuados. 

As negociações avançaram, a empresa se comprometeu a realizar os devidos reparos na obra, 

e o governo equatoriano garantiu que os pagamentos seriam realizados.

Apesar  da  disposição  brasileira,  em  fortalecer  a  região,  em  especial,  o 

MERCOSUL,  as  negociações  não  avançaram no  ritmo  desejado.  Isso  ocorreu  devido  às 

assimetrias estruturais entre os membros do bloco; pela relutância do governo brasileiro em 

limitar  seu  poder  de  decisão  em questões  consideradas  domésticas  (RAMOS  BECARD, 

2009), e pela a atuação dos Estados Unidos no sentido de estabelecer acordos bilaterais com 

os  diversos  países  do  continente.  Eles  avaliavam  que  teriam  maiores  oportunidades  de 

desenvolvimento aliando-se, economicamente, aos EUA do que fortalecendo o bloco regional.
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Os  problemas,  nas  relações  comerciais  entre  Brasil  e  Argentina,  também 

atrapalharam  um  aprofundamento  do  MERCOSUL.  Para  proteger  sua  indústria  da 

concorrência  dos  produtos  brasileiros,  o  governo argentino  procurou estabelecer  barreiras 

comerciais  e  cotas  de  importação.  No  comércio  entre  os  dois  países  o  Brasil,  além  de 

conseguir  superávits,  exportava  produtos  manufaturados  e  importava  produtos  primários. 

Diante dessa assimetria comercial, e da diferença entre o poder relativo dos dois países no 

cenário  internacional,  os  argentinos  também  resistiam  a  ideia  de  promover  uma  maior 

integração no âmbito político-institucional.

Durante  o  governo  Lula,  a  Venezuela  foi  aceita  pelo  Brasil  como  membro 

associado do MERCOSUL. Este fato gerou polêmica e discussões acerca das contribuições e 

problemas  que  o  novo  parceiro  poderia  trazer  ao  bloco.  Coube  ao  então  senador,  Tasso 

Jereissati, relatar o processo de inclusão, ou não, da Venezuela como membro associado do 

bloco. Mesmo seu relatório recomendando o Senado Federal rejeitar a entrada venezuelana no 

MERCOSUL, os senadores decidiram aceitar o país como novo membro do bloco.

Apesar de enfrentar diversos problemas decorrentes das assimetrias, os membros 

do  MERCOSUL conseguiram  avançar  em  direção  a  uma  maior  integração  política.  Em 

dezembro  de  2006,  foi  realizada  a  primeira  sessão  do  Parlamento  do  MERCOSUL.  No 

primeiro  momento,  cada  membro  teve  o  direito  de  indicar  18  parlamentares,  existindo  a 

previsão  de,  no  futuro,  serem realizadas  eleições  diretas  para  as  cadeiras  do  parlamento. 

Também foram elaboradas propostas para a formação de um banco continental e para adoção 

de uma moeda única no continente, contudo, esses projetos ainda não avançaram.

2.4.2 As relações Brasil-EUA na Era Lula

Como vimos anteriormente, na virada do século XX para o XXI, as relações entre 

Brasil  e  Estados  Unidos  estavam,  praticamente,  congeladas.  O  presidente  Bill  Clinton 

enfrentava alguns problemas internos decorrentes do escândalo sexual em que se envolveu, e 

do fortalecimento dos conservadores no país. Com a eleição de George Bush, a situação não 

melhorou, pois, o presidente sofria com problema de legitimidade, causado pelo resultado 

controverso da eleição norte-americana.

Ainda no início de mandato, como desdobramento dos ataques terroristas de 11 de 
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setembro, George Bush promoveu uma mudança substancial nas políticas interna e externa 

dos Estados Unidos. Isso contribuiu para a deterioração da imagem dos EUA no mundo, bem 

como para a crise político-econômica que o país viveria no final da primeira década, deste 

século.

E o Brasil, como ficou com a ascensão de Lula ao poder? Vejamos: 

  
[...] a primeira impressão foi que o relacionamento [do Brasil com os EUA] passaria 
da  estagnação  à  confrontação.  Entretanto,  a  continuidade  econômica  e  política, 
aliada à retomada multilateral global, com reforço da temática social, produziu um 
aumento  do  poder  de  barganha  nacional.  Aliado  aos  ganhos  de  credibilidade 
anteriores,  este  poder  permitiu  a  elevação  no  perfil  da  relação,  amparado  pelos 
mecanismos institucionais criados no governo anterior. (PECEQUILO, 2008, p. 97).

Nesse  período,  as  relações  diplomáticas  dos  dois  países  foram  bastante 

influenciadas pelas negociações da ALCA e pela política norte-americana de guerra ao terror. 

O governo Bush chegou a afirmar que, na região de Foz do Iguaçu, haviam grupos ligados à 

rede terrorista Al-Qaeda, e que o Brasil, juntamente com Venezuela e Cuba, poderiam formar 

o eixo do mal latino americano. Concomitante a isso, temos a virada à esquerda da América 

Latina que “assustou” a diplomacia norte-americana, influenciando as relações diplomáticas 

do país com o resto do continente.

O governo americano receava que, em momentos de crise, o presidente Lula, por 

sua trajetória de esquerda,  adotasse um discurso antiamericano semelhante ao do governo 

venezuelano, fato que não ocorreu (PECEQUILO, 2008). Williams Gonçalves (2004) lembra 

que a diplomacia brasileira sabia da importância estratégica de se manter boas relações com 

Washington. Se isso não ocorresse, o Brasil poderia ficar isolado, pois não teria condições de 

contrapor o poder econômico, político e militar dos EUA.

Apesar do presidente George Bush receber do congresso americano o fast track, 

as negociações da ALCA não avançaram e os impasses continuaram se acumulando. Essas 

negociações  enfrentavam  resistência  de  diversos  setores  da  sociedade  brasileira.  Para  a 

professora Danielly Silva Ramos (2009), elas estavam ligadas:

i)  a  forte  politização  interna,  que  levava  que  se  considerasse  a  Alca  como  um 
“projeto  de  anexação  e  não  de  integração”;  ii)  a  posição  norte-americana,  de 
vincular possíveis concessões na área agrícola ao resultados da Rodada de Doha da 
OMC,  então  indefinidos;  iii)  a  fraca  oferta  de  redução  tarifária  oferecida  ao 
Mercosul. (RAMOS BECARD, 2009, p. 159).

Para superar os impasses, e ao mesmo tempo, diminuir os impactos negativos que 
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a adesão à ALCA promoveria nas economias dos países latino americanos, o Brasil propôs a 

criação de uma “ALCA Light”. A ideia era aprovar o que era consenso e discutir, na OMC, os 

pontos de conflitos. Essa proposta foi rejeitada, e a partir de 2004, as negociações chegaram a 

um ponto que foram interrompidas.

Com o fracasso das negociações da ALCA, os dois países passaram a concentrar 

suas atenções  para a  discussão de temas relacionados à  produção e à  comercialização de 

biocombustíveis, como etanol, e na cooperação para o desenvolvimento de novas tecnologias 

energéticas. Os países também procuraram chegar a um entendimento a respeito da Rodada de 

Doha da OMC, que acabou não produzindo os resultados esperados.

Ao longo do governo Lula,  houve um fortalecimento da imagem brasileira  no 

exterior,  o  que  permitiu  uma  atuação  mais  ousada  que  se  contrapôs  algumas  vezes  aos 

interesses  norte-americanos.  Como  exemplo,  podemos  citar  a  não  adesão  brasileira  ao 

protocolo adicional  do TNP17,  a  atuação brasileira  no problema político de Honduras  e  a 

tentativa, juntamente com o governo da Turquia, em negociar uma saída diplomática para o 

problema causado pelo programa nuclear iraniano.

O  fortalecimento  do  Brasil  foi  acompanhado  pelo  isolamento  e  o  encolhimento 
norte-americano,  gerado  pelas  opções  unilaterais  de  George  W.  Bush  em  seu 
primeiro mandato (2001–2004). Embora tenha conquistado a reeleição em 2004, a 
administração  mostrava  sinais  de  desgaste  pelo  prolongamento  das  guerras  do 
Afeganistão e Iraque, a desaceleração econômica, os déficits públicos e comerciais, 
o aumento da pobreza e do desemprego, que sinalizavam a necessidade de buscar 
alternativas que diminuíssem seus custos. Internamente, tais alternativas estiveram 
em  segundo  plano,  mantendo  a  polarização  entre  democratas  e  republicanos, 
enquanto no campo externo as  transformações foram mais  visíveis.  Condoleezza 
Rice,  no  cargo  de  secretária  de  Estado  no  lugar  de  Collin  Powell,  investiu  na 
revitalização  das  parcerias  regionais,  na  retomada  de  um  multilateralismo  de 
resultados  (assertivo)  e  na  diplomacia  transformacional  para  a  democracia. 
(PECEQUILO, 2008, p. 99).

A eleição de Barack Obama, e sua promessa de mudar a política externa dos EUA, 

não alterou,  substancialmente,  a  relação entre  os  dois  países.  O governo norte-americano 

ainda está mais preocupado em resolver os problemas causados pela guerra ao terror e pela 

crise econômica que afeta os EUA e a Europa.

2.4.3 Brasil e seus outros parceiros na Era Lula

17 Ao assinar este documento, o governo brasileiro autorizaria  a Agência Internacional  de Energia Atômica, 
juntamente com observadores internacionais, inspecionar sem aviso prévio qualquer instalação científica e/ou 
industrial do país.
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Procurando fortalecer o Brasil, no cenário internacional, o governo Lula procurou 

manter  boas  relações  diplomáticas  com o  maior  número  possível  de  países.  A estratégia 

brasileira  era  não  restringir  os  diálogos  aos  parceiros  tradicionais  e  ocupar  os  espaços 

deixados  pelas  grandes  potências.  Para  isto,  seria  fundamental  reforçar  as  parcerias  na 

América do Sul, melhorar o diálogo com os países do continente africano, europeu, além de 

China e Índia.

Com o fim das guerras civis, vários países africanos iniciaram um processo de 

estabilização  política  e  crescimento  econômico,  o  que  abriu  espaço  para  a  realização  de 

investimentos  de  empresas  brasileiras,  sobretudo  na  área  de  infraestrutura,  mineração, 

petróleo e gás. Para alguns autores, o governo brasileiro avaliou que o continente africano 

podia  oferecer  mais  do  que  um  ambiente  propício  à  internacionalização  das  empresas 

nacionais.  Os países  do continente  africano,  além de  poder  auxiliar,  substancialmente,  na 

defesa do litoral brasileiro, podem ser decisivos em uma eventual reforma do Conselho de 

Segurança da ONU. Como a África possui 53 votos na Assembleia Geral, qualquer reforma 

na estrutura das Nações Unidas, dependerá do apoio dos Estados africanos.

Durante o governo Lula, foram assinados diversos acordos de cooperação técnica 

com os países do continente africano. As áreas de saúde, educação, desenvolvimento agrário e 

preservação ambiental foram as que receberam mais atenção. Também houve um esforço para 

aumentar  o  intercâmbio  comercial  do Brasil  com a  Angola,  Moçambique,  África  do  Sul, 

Namíbia e São Tomé e Príncipe. A pauta comercial com esses países é variada, eles exportam 

commodities,  sobretudo  petróleo,  e  importam  produtos  simples,  como  roupas,  calçados, 

eletrodomésticos,  mas  também produtos  com alto  valor  agregado,  como carros,  aviões  e 

navios de guerra.

A partir  dos  anos  2000,  as  exportações  brasileiras  para  o  continente  africano 

voltaram a crescer. Entre os anos 2000 e 2006, elas passaram de aproximadamente US$ 1,3 

bilhões de dólares para US$ 6,2 bilhões de dólares. Já as importações, entre 2000 e 2005, 

passaram de US$ 2,9 bilhões de dólares para US$ 6,6 bilhões de dólares (RAMOS BECARD, 

2009). A professora Daniella Ramos (2009) chama a atenção para a concentração da pauta de 

importação do Brasil.  Segundo ela,  quase  90% das  importações  brasileiras  do  continente 

africano é petróleo.

Com  o  crescimento  econômico  de  alguns  países  africanos,  várias  empresas 
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brasileiras passaram a operar no continente, com destaque para a Vale do Rio Doce, Petrobras 

e  grandes  construtoras,  como  Odebrecht  e  Camargo  Correia.  Em  contra  partida,  essas 

empresas  investem em políticas  de  saúde  e  educação.  Isso  permite  o  governo  brasileiro 

desenvolver, no continente, uma política externa baseada no soft power (RAMOS BECARD, 

2009).

Outro  continente  onde  o  Brasil  procurou  novos  parceiros  foi  na  Europa.  O 

presidente Lula visitou países como Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega. Ele assinou um 

importante acordo de cooperação para o desenvolvimento de tecnologia, em espacial, com a 

Ucrânia. Mas apesar dos esforços, os principais parceiros comerciais ainda continuaram sendo 

a Alemanha, Itália, Holanda e França (RAMOS BECARD, 2009).

Mesmo não desconsiderando a importância política e comercial de Alemanha18, 

Itália e Holanda, durante o governo Lula, foi a França quem obteve o maior destaque nas 

relações  externas  brasileiras.  Com este  país,  o  governo  brasileiro  assinou  um acordo  de 

cooperação militar, estabelecendo a compra de quatro submarinos convencionais e o casco de 

um  submarino  nuclear.  Com  essa  parceria,  o  governo  brasileiro  espera  avançar  no 

desenvolvimento  do  submarino  nuclear  nacional.  Vale  lembrar  que,  atualmente,  somente 

cinco países possuem essa tecnologia. São eles: EUA, Grã-Bretanha, Rússia, China e França.

O negócio, orçado em 6,8 bilhões de euros, também prevê a construção de um 

estaleiro  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Será,  nesta  empresa,  onde  o  submarino  nuclear 

brasileiro será montado. Esse estaleiro será administrado por uma “joint venture”19 formada 

pela DNCS(estatal francesa), a Odebrecht20 e pela Marinha do Brasil.

No encontro onde foi assinado esse acordo, o presidente Lula anunciou que os 

trinta e seis aviões que irão equipar a Força Aérea Brasileira serão comprados da empresa 

francesa Dassault. Posteriormente, o governo brasileiro negou que o fornecedor já tivesse sido 

escolhido, pois, nem o laudo técnico da FAB havia sido liberado. Apesar do lobby francês e 

norte-americano, o laudo técnico elaborado pela Força Aérea indicou o Gripen, fabricado pela 

empresa sueca Saab, como avião mais adequado às necessidades do Brasil.

Outro  país  importante  na  política  externa  brasileira  foi  a  China.  Durante  o 

governo Lula, esse país tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil, transformando-se em 

18 Os governos de Brasil e Japão aliaram-se com o governo alemão, para cobrarem juntos à reforma do Conselho 
de Segurança da ONU.
19 É  a  associação  de  duas  ou  mais  entidades  juridicamente  independentes  para  o  desenvolvimento  de  um 
determinado projeto.
20 Além da Odebrecht, também participam do projeto outras trinta empresas brasileiras,
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um  grande  importador  das  commodities  brasileiras,  auxiliando  o  país  a  conseguir  bons 

resultados na balança comercial.

Durante a gestão de Lula, foram assinados novos acordos de cooperação na área 

de tecnologia,  com destaque para área aeroespacial.  Em 2004,  durante a  visita  oficial  do 

primeiro ministro chinês ao Brasil, o governo concedeu, aos chineses, o status de economia de 

mercado. Na prática, isso significa que o Brasil reconhece que “[...] os preços chineses são 

formados  de acordo com as  forças  de  mercado e  não sofrem distorções  significativas  de 

intervenções estatais na economia.” (RAMOS BECARD, 2009, p. 180). 

Essa decisão do foi bastante criticada por grupos dos empresariais e pela oposição 

brasileira.  Eles argumentavam que o Brasil,  ao conceder esse benefício, estava expondo a 

indústria  nacional  à  concorrência  desleal  dos  produtos  chineses.  Isso  dificulta  a  adoção, 

medidas antidumping em possíveis disputas comerciais (RAMOS BECARD, 2009).

O governo defendeu-se afirmando que a concorrência com os produtos chineses 

seria regulada pelas regras da OMC. Fato que protegeria as empresas do país da concorrência 

desleal chinesa, permitindo a adoção de medidas corretivas, quando fosse necessário. Também 

pesou na decisão do governo brasileiro a contra partida oferecida pelos chineses: o aumento 

de investimentos em alguns setores da economia brasileira, sobretudo em infraestrutura. 

Apesar dos esforços brasileiros, a parceria com os chineses não se refletiu em 

apoio político internacional. A China não apoiou o Brasil na sua luta para reformar os fóruns 

multilaterais de discussão, como a ONU e seu Conselho de Segurança (RAMOS BECARD, 

2009).

2.5 Considerações acerca da Política Externa dos governos FHC e Lula

Quando Fernando Henrique Cardoso chegou ao poder,  o sistema internacional 

atravessava  uma fase  de  mudança.  Apesar  das  incertezas  causadas  pelo  fim da  URSS,  o 

cenário que se apresentava era promissor. Imaginava-se que o fim da Guerra Fria produziria 

um ambiente internacional, onde as relações seriam mais justas e democráticas, com os órgãos 

multilaterais sendo fortalecidos. Com isso, os países mais pobres poderiam ter mais espaço 

para buscarem seu desenvolvimento socioeconômico.

Mas essa avaliação acabou se mostrando equivocada. O que se viu foi o avanço 
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dos  Estados  poderosos  sobre  os  mais  fracos.  E  sem a  oposição  de  um modelo  político-

econômico alternativo, eles procuraram exportar seus valores e sistema de organização social 

para o resto do mundo. Apesar de haver mais espaço para a cooperação e para o debate, as 

relações entre os Estados continuaram sendo baseadas na força política, econômica e militar.

Nesta época, vários países do mundo, sobretudo, os latino-americanos estavam em 

dificuldades  financeiras  e  precisavam recorrer  à  ajuda  de  organismos  internacionais  para 

equilibrar suas contas. Com isso, eles acabavam sendo pressionados a adotarem medidas para 

reduzir os gastos públicos, aumentar a eficiência do Estado e diminuir seu tamanho. Essa era a 

realidade brasileira. Mas como o modelo econômico anteriormente adotado no Brasil havia 

produzido  alguns  resultados  importantes,  o  governo  era  obrigado  a  negociar  com grupos 

políticos e econômicos a implementação das medidas exigidas pelos organismos financeiros 

internacionais.

É neste contexto de fragilidades, sobretudo, na área econômica e militar, que a 

política externa do governo FHC procurou integrar o Brasil ao processo de globalização, ao 

mesmo tempo em que procurava fortalecer fóruns multilaterais de discussão e atuação. Nesse 

sentido, esse governo, na medida em que procurou se adequar à realidade internacional do 

momento, praticou uma política de status quo.

Quanto  aos  objetivos  da  política  externa,  na  gestão  FHC,  temos  duas  visões 

interessantes. Na primeira, o governo conseguiu aproveitar algumas janelas de oportunidades, 

isso foi possível devido as reformas internas, que melhorou a imagem do país no exterior, e 

pela  diplomacia  presidencial.  Na  segunda,  os  êxitos  são  atribuídos  a  um  ambiente 

internacional favorável à cooperação, “[...] com prevalência da interdependência, em que a 

possibilidade de utilização de foros multilaterais pareceu real.” (VIGEVANI; OLIVEIRA e 

CINTRA, 2003, p. 56).

[De um modo geral a] política externa brasileira durante o governo FHC contribuiu 
para  posicionar  o  Brasil  entre  os  países  que  aderem  a  valores  considerados 
universais.  Melhorou  o  conceito  internacional  em  relação  ao  Estado  Brasileiro. 
Consolidou-se a conduta pacífica do país, respeitado por suas posições construtivas. 
No entanto a debilidade na capacidade de promover o desenvolvimento e, portanto, 
a  continuação de uma tendência histórica de encolhimento do peso do Brasil  na 
economia  mundial,  contribuiu  para  enfraquecer  seu  poder  em  negociações 
internacionais relevantes. A imagem negativa que a opinião pública dos países ricos 
tem  dos  países  pobres,  assim  como  os  problemas  internos  que  nos  atingem 
especificamente,  contribuíram  para  dificultar  a  maximização  de  vantagens.  Na 
América  Latina,  a  busca  de  protagonizar  um  papel  mais  relevante  acabou 
enfraquecida pelos próprios constrangimentos internos. (VIGEVANI; OLIVEIRA e 
CINTRA, 2003, p. 58).
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Com o desgaste, ou mesmo, enfraquecimento, dos polos tradicionais de poder e 

com fortalecimento de países, como o Brasil, o governo Lula pôde adotar uma política externa 

mais  agressiva  e  contestadora.  Mesmo  enfrentando,  inicialmente,  a  desconfiança 

internacional,  sobretudo  dos  EUA,  o  governo  conseguiu  aumentar  o  reconhecimento 

internacional  do  país.  Ao  manter  a  política  macroeconômica  e  defender  valores,  como a 

democracia,  o  Brasil  tornou-se  um  interlocutor  confiável  na  América  do  Sul,  o  que 

possibilitou a reivindicação da liderança continental.

Nas  crises  com  Bolívia,  Paraguai  e  Equador,  o  governo  pôde  demonstrar  a 

primazia da diplomacia na solução de conflitos, o perfil conciliador da política externa, a 

disposição brasileira de tornar o continente sul-americano sua área de influência e um ponto 

apoio para atuações mais ousadas no cenário internacional.

Pereira da Silva (2008) traça um perfil interessante da política externa durante o 

governo Lula: 

[...] [Lula] demonstrou a intenção de mudar a ordem política internacional, alterando 
a postura brasileira  nas  relações internacionais.  A pesar  desta posição,  pretendeu 
manter o país em harmonia com o sistema internacional, sem deixar de apresentar 
um perfil independente do núcleo duro de poder, composto pelos países de maior 
influência política e econômica. Este fato converge para a ideia da criação de um 
núcleo de poder na América do Sul, envolvendo os diversos setores da segurança, 
capaz  de  pleitear  uma  democratização  do  [Conselho  de  Segurança  das  Nações 
Unidas]  CSNU,  com  o  Brasil  representando  o  complexo  de  segurança  sul-
americano. A política externa vigente no Brasil considera fundamental a obtenção de 
um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. (PEREIRA 
DA SILVA, 2008, p. 48).

Para mostrar que o Brasil  está preparado para ser um membro permanente do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, o governo Lula se ofereceu para mediar alguns 

conflitos internacionais. Aqui destacamos a tentativa brasileira de, juntamente com o governo 

da  Turquia,  tentar  negociar  um acordo  para  solucionar  o  impasse  gerado  pelo  programa 

nuclear iraniano. Vale lembrar que as diplomacias de Brasil, Turquia e Irã, até conseguiram 

chegar a um entendimento, porém, o governo dos EUA anulou essa iniciativa através de uma 

ação orquestrada no CSNU.

Em outra oportunidade, o governo brasileiro colocou-se à disposição para mediar 

o conflito árabe-israelense, mas sua eventual ajuda foi prontamente recusada pelo governo de 

Israel.  Também devemos registrar  a  participação brasileira  na  crise  política de Honduras. 

Neste  episódio  o governo Lula permitiu  que o presidente cassado Manuel  Zelaya  ficasse 

refugiado na embaixada brasileira, utilizando o prédio como quartel-general da oposição ao 
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governo de transição daquele país.

A atuação do Brasil nesses episódios, além de muito criticada, não produziu os 

efeitos  desejados.  Ela  serviu  apenas  para  deixar  claro  que  o  governo  Lula  estava 

superestimando a capacidade brasileira de intervir politicamente na arena internacional.
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Capítulo 3: A Política de Defesa Nacional de FHC e Lula

Para os pensadores da tradição realista, a política é uma constante luta pelo poder, 

sendo a guerra um meio viável para a solução de conflitos e uma realidade objetiva da vida 

dos Estados. Hans Morgenthauy (2003) afirma que os países atuantes na política internacional 

encontram-se,  continuamente,  ligados  à  guerra,  seja  vivenciando,  se  preparando  ou  se 

recuperando de seus estragos. Nessa conjuntura, onde a possibilidade de conflito armado é 

constante, o poder militar mostra-se uma parte importante da política externa e se estabelece 

como um tema que requer a atenção permanente do governante.

Apesar de estratégico, o poder das armas é apenas um dos meios que pode ser 

utilizado pelo Estado para alcançar seus objetivos.21 Geralmente, esse é o último recurso ao 

qual recorre um governante. E quando o faz, tem o cuidado, ou a necessidade, de justificar sua 

escolha, através de valores éticos, morais ou religiosos. Por isso, a utilização do poder militar, 

acaba sendo identificado, na maioria das vezes, como instrumento de autodefesa e dissuasão 

de potenciais agressores, e não como elemento da política externa estatal.

A defesa é o que se poderia se denominar de segurança militar externa, pois não se  
pode  negar  o  fato  de  que  as  forças  armadas,  na  condição  de  burocracias 
especializadas na utilização racionalizada dos meios de coerção, possuem, na maior 
parte dos países, e também no Brasil, funções concernentes à segurança interna – 
manutenção  da  lei  e  da  ordem por  exemplo.  Em consequência,  uma política  de 
defesa deve ser encarada como uma política pública responsável por regular não 
somente a estruturação das Forças Armadas como instrumentos de poder político 
nacional, mas, sobretudo, garantir que o poder militar gerado por estas estruturas 
(Marinha,  Exército  e  Aeronáutica)  seja  capaz  de equilibrar  as relações de forças 
existentes entre os Estados no plano internacional. Decorre desse fato primordial a 
conexão entre a política externa e a política de defesa. (ALSINA JÚNIOR, 2003, p. 
55).

O  Brasil  tem  uma  política  externa  que,  tradicionalmente,  busca  a  solução 

negociada dos conflitos. O fato do país está situado em uma região relativamente pacífica e 

distante dos polos mundiais de tensão, contribui para que, tanto a população como a classe 

política,  em  geral,  não  identifiquem  ameaças  externas  que  justifiquem  organização  e  o 

fortalecimento do poder militar.22 Contudo, essa situação vem mudando um pouco nos últimos 

anos. Desde a segunda metade da década de 1990, há um aumento da preocupação com os 

21 Os conflitos militares, geralmente, iniciam-se por razões políticas, ou até religiosas, mas, dificilmente, por  
razões, meramente, econômicas (MORGENTHAU, 2003).
22 Alguns autores defendem que o fato dos militares terem participado, ativamente, da política brasileira, durante 
os séculos XIX e XX, ajudam a explicar o desinteresse, ou mesmo oposição, de alguns setores da sociedade ao  
fortalecimento das Forças Armadas.
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assuntos relacionados à defesa.

Em 1996, o governo FHC elaborou a primeira política de defesa do Brasil. Em 

2005,  o  governo Lula  atualizou essa  política.  O primeiro  documento  era  genérico,  quase 

superficial, mas foi importante, pois, oferecia uma orientação governamental para a área de 

defesa (ALVES SOARES, 2011). Já o segundo documento é “[...] mais robusto [e mais] claro 

do que a [versão] anterior.”  (ALVES SOARES, 2011, p.  74).  Contudo,  o documento que 

causou  mais  impacto  foi  a  Estratégia  Nacional  de  Defesa,  publicada  em  2008  (ALVES 

SOARES, 2011).

Outro momento importante para a Defesa Nacional foi a criação, em 1999, de um 

ministério específico para cuidar do tema. Ele colocou, efetivamente, as Forças Armadas sob 

o controle civil (ALVES SOARES, 2011), afastando-as do poder político. Até a criação desse 

órgão, o Brasil possuía quatro ministérios militares.23 Cada um deles possuía uma concepção 

de defesa, que, em geral, era influenciada pelos valores, ideologia e história da Força Armada 

que representavam. O que essas visões tinham em comum era a influência dos ensinamentos 

da Escola Superior de Guerra, que dominou a formulação estratégica brasileira durante quase 

toda a segunda metade do século XX.

3.1 Elaboração da primeira Política de Defesa Brasileira

Na campanha eleitoral de 1994, o então candidato, Fernando Henrique Cardoso, já 

manifestava a intenção de criar o Ministério da Defesa, MD (ALSINA JÚNIOR, 2003). Essa 

instituição deveria incorporar os quatro ministérios militares e estabelecer “[...] um diálogo 

mais consistente sobre defesa, face aos novos desafios da sociedade brasileira, dentro de um 

regime democrático.” (PEREIRA DA SILVA, 2008, p. 15).

Para  diminuir  a  oposição  dos  militares  à  criação  do MD,  Fernando  Henrique 

procurou nomear para o cargo de ministro só aqueles oficiais que apoiassem a criação do 

Ministério  da  Defesa.  Mesmo assim,  o  governo ainda  enfrentou  muita  resistência  para  a 

23 Há uma divergência entre os autores sobre a quantidade de ministérios militares que existiam no Brasil, alguns  
defendem a existência de cinco ministérios. Esta divergência deve-se a quantidade de órgãos responsáveis pela 
defesa  nacional.  Com o  nome ou  status  de  ministério,  o  país  tinha:  Ministério  da  Marinha,  Ministério  do  
Exército,  Ministério  da Aeronáutica,  Estado-Maior da Forças  Armadas,  Secretaria  de Assuntos Estratégicos, 
geralmente, ocupada por um civil, e Serviço Nacional de Informações, sempre ocupado por um oficial general de 
quatro  estrelas.  Além  desses  ainda  existia  a  Casa  Militar,  posteriormente,  transformada  no  Gabinete  de 
Segurança Institucional ligada, diretamente, à presidência da República, que não possuía status de ministério.
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criação desse órgão.  Para  embasar  seu projeto  e  quebrar  resistências,  ele  solicitou  que  o 

Estado-Maior das Forças Armadas, EMFA, realizasse um levantamento sobre os ministérios 

de defesa pelo mundo:

[Segundo o estudo do EMFA], entre os 179 países pesquisados,  somente 23 não 
possuíam MD, sendo que a maior parte era formada por nações pouco expressivas 
(ilhas,  arquipélagos,  países  minúsculos  etc.).  Entre  os  Estados mais  importantes, 
apenas  Japão,  México  e  Brasil  mantinham  o  formato  de  dispersão  dos  temas 
militares em vários ministérios. (ALSINA JÚNIOR, 2003, p. 62).

Apesar  dos  esforços  empreendidos  pelo  governo,  o  projeto  só  começou, 

realmente, a avançar após a criação da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

CREDEN, em maio de 1996:

Calcada  no  modelo  de  câmaras  setoriais  adotado  pela  gestão  FHC,  entre  as 
atribuições da CREDEN constavam a formulação de políticas, o estabelecimento de 
diretrizes,  a  aprovação  e  o  acompanhamento  de  programas  nas  seguintes  áreas: 
Cooperação internacional em assuntos de segurança e defesa, integração fronteiriça, 
populações indígenas e direitos humanos, operações de paz, narcotráfico e outros 
delitos internacionais, imigração e atividades de inteligência.  (ALSINA JÚNIOR, 
2003, p. 64).

Uma divergência entre a Marinha e a Aeronáutica sobre quem deveria controlar a 

aviação embarcada teria sido o pretexto para a criação desse órgão. Contudo, Alsina Junior 

(2003) afirma que não existe consenso entre os envolvidos acerca da importância da disputa 

entre as forças para a decisão de criar a CREDEN. Segundo o autor, apesar do ponto vista da 

Marinha ter  prevalecido,  o planalto  não aprovou a forma como a instituição conduziu as 

discussões,  isso  acabou  influenciando  na  decisão  presidencial  de  elaborar  uma  Política 

Nacional de Defesa.

Outro episódio que, na opinião de Alsina Júnior (2003), contribuiu para que FHC 

solicitasse  à  CREDEN  a  elaboração  de  um  documento  que  organizasse  as  instituições 

responsáveis  pela  defesa  nacional  foi  quando,  em  meados  de  1996,  o  Ministério  da 

Aeronáutica  solicitou,  sem  comunicar  ao  Palácio  do  Planalto  ou  mesmo  ao  Itamaraty, 

informações oficiais da Boeing e Lockheed Martin sobre os caças F-16 e F-18.

Para Alsina Júnior, o desentendimento entre Marinha e Aeronáutica evidenciou a 

falta de articulação entre as forças, e levou o presidente FHC solicitar a CREDEN, durante a 

reunião de 06 de setembro de 1996,  que elaborasse  uma Política  de  Defesa Nacional.  O 

documento  deveria  instituir  uma referência  comum para  o planejamento  e  ação militar  e 

eliminar as divergências inter forças (J. Pereira, 2007).
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O presidente Fernando Henrique Cardoso solicitou que o documento estivesse 

pronto dentro de 20 dias úteis. Esse prazo era insuficiente para haver uma negociação, entre 

diplomatas  e  militares,  que  permitisse  a  incorporação  de  inovações  que  contrariassem as 

convicções dessas duas burocracias. A saída encontrada pelos integrantes da CREDEN foi 

sistematizar as concepções existentes.

Militares e diplomatas possuíam visões discrepantes sobre o papel que cada um 

desempenharia na Defesa Nacional. Eles também divergiam sobre o conteúdo do documento. 

Além de divergirem entre si, cada burocracia possuía divergências internas sobre esse tema 

(ALSINA JÚNIOR, 2003):

Mesmo diante  de  uma  gama tão  estreita  de  pontos  de  convergência,  é  possível 
afirmar  que  a  principal  discrepância  entre  a  visão  das  Forças  Armadas  e  do 
Itamaraty  reside  na  avaliação  da  importância  do  instrumento  militar  como 
ferramenta da política externa. Se as primeiras, por motivos óbvios, consideram o 
poder  das  armas  como  essencial  para  a  consecução  dos  interesses  nacionais,  o 
segundo  encara-o  com grande  ceticismo  no  caso  do  Brasil.  (ALSINA JÚNIOR, 
2003, p. 70).

Quando o assunto era a política de defesa, os diplomatas dividiam-se em duas 

posições básicas: Na primeira, hegemônica, a defesa era vista como um assunto menor da 

política externa, pois a diplomacia brasileira, ao longo do século XX, atuou sem recorrer ao 

respaldo do poder militar. Para os adeptos da segunda visão, os elementos do poder nacional, 

entre  eles,  o  poder  militar,  permanecem  relevantes,  mesmo  que  de  maneira  combinada 

(ALSINA JÚNIOR, 2003).

No que se refere aos militares,  Alsina Júnior defende que não havia consenso 

sobre como integrar  as  políticas  externa e  de defesa ou mesmo sobre qual  o papel  a  ser 

desempenhado  por  cada  força  nesse  processo.  Contudo,  concordavam “[...]  que  o  poder 

militar [continuava] sendo um elemento fundamental para a projeção do poder nacional no 

plano externo.” (ALSINA JÚNIOR, 2003, p. 70).

Apesar do prazo pequeno e das divergências entre seus membros, A CREDEN 

conseguiu elaborar e aprovar a primeira Política de Defesa Nacional, PDN. Como era de se 

esperar,  o  documento  continha  tensões  e  incoerências  acerca  da  utilização  da  força  nas 

relações  externas  brasileiras,  sendo  bastante  criticado  por  sua  generalidade.  A  PDN 

apresentava  tantas  falhas,  que  no  início  de  seu  segundo  mandato,  o  presidente  FHC  já 

defendia a sua revisão, fato que só ocorreu em 2005, durante a gestão do presidente Lula:
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Resumidamente, a I PDN tinha como objetivos principais a garantia da soberania do 
Estado, a conservação da coesão e da unidade nacional e a colaboração do Brasil na 
manutenção da paz e segurança internacionais. Estabelecia como diretrizes políticas 
principais  que  o  Estado  brasileiro  era  favorável  ao  desarmamento  universal, 
sugerindo desmonte dos arsenais nucleares das grandes potências e a extinção da 
produção de outras armas de destruição em massa. Previa a participação brasileira 
nas  operações  de  manutenção  da  paz,  de  acordo  com  os  interesses  nacionais. 
Buscava o aprimoramento do sistema de vigilância e o controle e defesa das áreas de 
interesse nacional como a fronteira amazônica e o pantanal, das águas jurisdicionais, 
da plataforma continental e do espaço aéreo brasileiro. (PEREIRA DA SILVA, 2008, 
p. 52-53).

O documento deixa claro, logo na introdução, que “[...] está em consonância com 

a atitude externa do País, que se fundamenta na busca da solução pacífica de controvérsias e 

do fortalecimento da paz e da segurança internacionais.” (BRASIL, 1996, p. 01). Apesar da 

primazia do corpo diplomático, a PDN afirma que “[...] não é realista conceber um Estado de 

razoável porte e influência internacional que possa abdicar de uma força de defesa confiável.” 

(BRASIL, 1996, p. 02).

A PDN estabelece  que  o Estado deverá  prover  as  Forças  Armadas  os   meios 

necessários  para realizarem a defesa do território.  Mas como os  administradores públicos 

deveram “[...] conciliar as necessidades de defesa com a disponibilidade de meios, mediante 

aprovação de recursos pelo Congresso Nacional.” (BRASIL, 1996, p. 01), os responsáveis 

pela  defesa do país  tem de negociar  com os  parlamentares  a  liberação de recursos.  Essa 

medida divide com o Congresso Nacional a responsabilidade de debater a defesa no Brasil.

Apesar de não preconizar, explicitamente, a criação de um complexo industrial 

militar nacional, a PDN leva para dentro governo uma discussão que vinha se desenvolvendo 

em âmbito acadêmico, qual seja, a necessidade de fomentar, no Brasil, uma parceria entre os 

setores acadêmico, industrial e militar. Neste sentido, o documento estabelece que cabe ao 

Estado “[...]  buscar um nível de pesquisa científica,  de desenvolvimento tecnológico e de 

capacidade de produção, de modo a minimizar a dependência externa do País quanto aos 

recursos de natureza estratégica de interesse para a sua defesa.” (BRASIL, 1996, p. 05). Essas 

discussões abriram caminho para a adoção de medidas que procuram estimular a revitalização 

da indústria de defesa nacional.

A politica  de  defesa  estabelece  como  uma  de  suas  diretrizes,  a  busca  pelo 

aprimoramento e ampliação da capacidade de negociação do Brasil no cenário internacional. 

Essa orientação vai de encontro ao discurso pacifista da diplomacia brasileira, pois o governo 

reconhece  a  importância  do  poder  militar,  como  elemento  de  pressão  nas  negociações 

internacionais. Esse reconhecimento abre a possibilidade para a utilização do poder militar na 
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atuação externa do País. Ele mostra a influência do realismo político na construção da política 

externa brasileira. Ao mesmo tempo, revela as tensões e contradições presentes na primeira 

política de defesa.

Influenciada pelo contexto de insegurança pública e pela indefinição quanto ao 

papel a ser desempenhado pelos militares em tempos de paz, a PDN não faz uma diferença 

entre  defesa  e  segurança.  Isso  acaba  sendo prejudicial,  pois,  abre  espaço  para  as  Forças 

Armadas desempenharem funções de polícia, como no combate ao narcotráfico, e de Defesa 

Civil, como na distribuição de água através de carros pipa.

As principais críticas dirigidas à primeira Política de Defesa Nacional giram em 

torno da sua generalidade e contradições. Essas duas fragilidades acabam permitindo o desvio 

de função dos militares e abrem margem para que setores subalternos definam as prioridades 

e formas de atuação. Isso faz a política pública referida perder efetividade.

Alsina Junior  (2003) sustenta  que ela,  praticamente,  não alterou a situação da 

defesa no Brasil e que nunca foi completamente implementada, já que não existia um órgão 

capaz de realizar essa função. Segundo ele, “[...] a PDN serviu, antes, como uma ferramenta 

política de dupla função: avançar na subordinação da caserna ao poder civil e apontar para a 

mudança  das  bases  conceituais  em que se assentava  a  preparação militar,  vinculando-a  a 

agenda externa.” (ALSINA JÚNIOR, 2003, p. 79). A PDN também serviu para apressar o 

processo de criação do Ministério da Defesa, pois, ela criou a demanda por uma instituição 

que fosse capaz de colocar em prática seu conteúdo:

Considerando que  os  principais  objetivos  de  FHC eram os de  adequar  marinha, 
exército  e  aeronáutica  a  mecanismos  de  controle  vigentes  em  democracias 
consolidadas (supremacia do poder civil), além de conferir racionalidade ao sistema 
de defesa brasileiro a partir do estabelecimento de um quadro de referências comum, 
o  aspecto  inovador  mais  evidente  é  o  da  participação  de  civis  no  processo  de 
formulação da PDN. Esse fato rompe com o padrão de monopólio militar sobre a 
elaboração de documentos relacionados à defesa, bem como, o caráter sigiloso até 
então atribuído a instrumentos semelhantes. Outra característica a ser enfatizada, a 
despeito das contradições já expostas, é a da determinação explícita de que a PDN 
tem  por  base  as  ameaças  provenientes  do  exterior,  vinculando-a  de  maneira 
inequívoca às  relações exteriores  ou,  em outras  palavras,  conectando militares  e 
diplomatas. (ALSINA JÚNIOR, 2003, p. 75).

Ao integrar as ações do corpo diplomático com os militares e estabelecer como 

diretriz uma maior articulação entre as forças singulares, a Política Nacional de Defesa “[...] 

deixou aberta a porta para a justificação técnica e política para a criação do ministério da 

defesa. A base comum de entendimento possibilitada pelo documento converteu-se em passo 
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para o avanço do processo reformista empreendido por FHC.” (ALSINA JÚNIOR, 2003, p. 

78).

3.2 A Criação do Ministério da Defesa

Alsina Junior (2003) e Walquíria Campos (2002) lembram que o debate sobre a 

criação de um ministério da defesa já havia aparecido em outros períodos da história política 

brasileira.  A possibilidade de reunir a defesa nacional em um único órgão foi levantada na 

elaboração das constituições de 1946 e 1988. Essa possibilidade também foi cogitada durante 

o  governo  de  Castelo  Branco.  Mas,  em  todas  as  ocasiões,  os  projetos  acabaram  sendo 

abandonados. “Com Fernando Henrique, a ideia ressurge sobre a premissa básica de otimizar 

o sistema de defesa nacional, formalizar uma política de defesa sustentável e integrar as três 

Armas, racionalizando as atividades.” (WALQUÍRIA; CAMPOS, 2002, p. 465).

Com a criação oficial do Ministério da Defesa, MD, em 10 de junho de 1999, o 

Brasil passou a ter uma instituição responsável por coordenar toda a defesa nacional. Para que 

isso  ocorresse,  os  três  ministérios  das  Forças  Armadas  foram  rebaixados  a  condição  de 

comandos militares,  e o Estado Maior das Forças Armadas deu lugar ao Estado-Maior da 

Defesa. Com isso, colocou-se, pelo menos em tese, um nível hierárquico entre a Presidência 

da República e os comandantes de cada Força.

Outros  países  da  América  Latina  foram  incentivados  a  adotar  medidas 

semelhantes quando passaram da ditadura para a Democracia. Isso fez parte do esforço de 

reorganização do Estado e consolidação do processo democrático desses Estados. No Brasil, a 

criação  do  MD  insere-se  no  processo  de  reforma  estatal  e  superação  da  “era  vargas” 

(WALQUÍRIA CAMPOS, 2002).

O  processo  de  criação  do  MD  iniciou-se  em  outubro  de  1997,  durante  uma 

reunião da CREDEN, quando o presidente solicitou que fosse levado adiante o projeto de 

criação do novo ministério. No mesmo mês, foi formado, sob a coordenação do ministro-

chefe  da  casa  civil,  um grupo  de  trabalho  interministerial  para  atender  as  determinações 

presidenciais. Esse grupo de trabalho reuniu-se, periodicamente, até outubro de 1998, quando 

seus trabalhos foram encerrados.

Em 01 de janeiro de 1999, o senador Élcio Álvares foi nomeado para o cargo de 
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ministro extraordinário da defesa. Sua função era tornar o novo ministério uma realidade, fato 

que ocorreu ainda no primeiro semestre daquele ano. Inicialmente, o Ministério da Defesa 

possuía algumas fragilidades  políticas,  institucionais e  organizacionais.  Do ponto de vista 

Político,  os  problemas  decorriam  do  fato  de  Élcio  Álvares,  inicialmente,  não  possuir, 

efetivamente,  uma pasta,  que  estava  em processo  de  criação,  mas  exercer  as  funções  de 

ministro. Isso causava problemas tanto de legitimidade, como na cadeia de comando, pois os 

comandantes das Forças, em tese, seus subordinados, também possuíam  status de ministro 

(WALQUÍRIA CAMPOS, 2002).

A pouca  participação do Congresso Nacional  no processo  de criação do MD, 

aliado à resistência de alguns grupos militares, também contribuiu para os problemas políticos 

e de legitimidade enfrentados pelo ministro da defesa. Vale lembrar que o Congresso Nacional 

aprovou a criação do novo órgão com o número regimental mínimo de seções e sem muito 

debate  (WALQUÍRIA CAMPOS,  2002).  Os  maiores  questionamentos  foram  feitos  pelo 

Partido dos Trabalhadores.

O PT defendia um maior controle civil sobre a atuação militar e a proibição da 

utilização dos militares na administração da ordem pública. Contudo, ao chegar à Presidência 

da República, seu governo editou o decreto 4.735 de 2003, que manteve o poder militar e 

autorizou  a  utilização  das  Forças  Armadas  para  a  manutenção  da  ordem  pública 

(WALQUÍRIA CAMPOS, 2002).

Os problemas institucionais também decorriam do processo de formação da nova 

instituição. Ele foi caracterizado pela existência de um período intermediário em que se teve 

um ministro designado, mas sem ministério:

Isso levou à implementação eventual de uma estrutura que deixou em aberto fluxos 
de autoridade e decisão e que não regulamentou trajetórias de pessoal ou tomada de 
decisão específica. Constituiu-se um ministério sem “uma correspondente estrutura 
de quadros, carreiras e regulamentação para a condução da pasta da defesa”. Essa 
questão foi, de fato, objeto de perguntas específicas no congresso, em particular em 
relação à falta de mecanismos para a composição dos quadros civis do ministério. O 
problema foi ampliado pela falta de preparo para a tarefa do ministério de parte das  
próprias Forças, cujas escolas e carreiras não contemplaram essa passagem nem as 
tarefas da pasta. (WALQUÍRIA CAMPOS, 2002, p. 267).

O organograma do novo ministério possuía uma estrutura que impossibilitava o 

titular da pasta exercer, efetivamente, suas funções. O ministro acabava tendo que dividir seu 

poder de decisão e atuação com outros órgãos que deveriam estar subordinados a ele:
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[...] O ministro exerce a direção superior da pasta, mas delega inteiramente a gestão 
orçamentária  aos  comandantes  das  Forças.  A  operacionalidade  do  ministério 
depende  de  expedientes  e  do  entendimento  de  que  os  comandantes  das  Armas 
“devem” atender ao ministro. A cadeia de comando político e militar do ministério 
estaria, […] aberta a interpretações que deixam espaço para avaliações se o ministro 
de  fato  comanda as  Forças  ou  se  elas  se  relacionam diretamente  ao  presidente. 
(WALQUÍRIA CAMPOS, 2002, p. 267).

Devido uma crise política com os militares, o ministro Élcio Álvares acabou se 

demitindo em janeiro de 2000. Ele foi sucedido por Geraldo Quintão, que ficou no cargo até o 

fim do governo FHC. Segundo Walquíria Campos (2002), foi Quintão quem transformou o 

novo  ministério  em  uma  realidade  administrativa,  contudo,  ele  teve  que  enfrentar  os 

problemas decorrentes do orçamento militar ser insuficiente.

Quando assumiu a Presidência, Lula nomeou José Viegas Filho como ministro da 

defesa. Em sua gestão, tivemos: disputas por aumento salarial para os militares, que resultou 

em um aumento substancial de recursos para o ministério; priorização da Amazônia como 

espaço estratégico das Forças Armadas; operacionalização da lei do abate;  manutenção de 

atividades  militares  na  garantia  da  ordem pública;  discussões  sobre  reaparelhamento  das 

Forças Armadas; aproximação com os vizinhos da América do Sul; realização do ciclo de 

debates para atualização do pensamento brasileiro em matéria de defesa e segurança.

Durante a gestão de Viegas, a influencia da política externa na politica de defesa, 

pode ser observada através do esforço de cooperação brasileira, no campo da segurança e 

defesa, com os países  sul-americanos. Mas essa aproximação entre diplomatas e militares não 

impediu o ministro Viegas de ser cauteloso quanto à criação de um mecanismo conjunto de 

defesa no continente. Apesar da resistência do ministro quanto à integração das políticas de 

defesa do continente, o governo brasileiro procurou incentivar a união das indústrias de defesa 

da região.

Viegas pediu demissão devido o desgaste político provocado por alguns oficiais 

do exército após a divulgação de algumas fotos da prisão do jornalista Vladimir Herzog. Para 

evitar que esse tipo problema se repetisse, e para aumentar o poder e a legitimidade do novo 

ministro, o então vice-presidente José Alencar foi nomeado para ocupar o cargo. Foi durante 

sua gestão que o governo aprovou a nova Política de Defesa Nacional e a Política Nacional de 

Indústria de Defesa, PNID.

Alencar renunciou em março de 2006, para concorrer, juntamente com Lula, à 

reeleição.  Ele foi  sucedido por Waldir  Pires,  que ficou pouco mais  de um ano no cargo. 

Durante esse tempo, Pires enfrentou diversos problemas institucionais e de insubordinação. A 
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crise que culminou com sua demissão foi causada pela falta de infraestrutura aeroportuária, 

aliada ao modelo de organização e controle do tráfego aéreo brasileiro.

Nelson Jobim assumiu o cargo de Ministro da Defesa em julho de 2007. Antes 

disso, ele havia sido ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça e 

Deputado  Federal.  Além de  ter  ocupado  cargos  importantes  no  Estado  brasileiro,  Jobim 

contava com o apoio do presidente Lula. Isso, aliada a sua habilidade política, permitiu que 

ele controlasse a crise que derrubou seu antecessor, elaborasse, juntamente com o ministro 

Mangabeira Unger da SAE, a Estratégia Nacional de Defesa e promovesse a reestruturação do 

Ministério da Defesa.

Essa reestruturação foi efetuada através da lei complementar 136, de 25 de agosto 

de  2010.  Com  a  nova  legislação,  o  ministro  da  defesa  aumentou  seu  poder,  e 

consequentemente,  o  controle  civil  sobre as  Forças  Armadas.  Entre  as  inovações,  a  nova 

legislação transferiu para o ministro a direção plena das Armas, ou seja, com exceção daquilo 

que a legislação prevê como atribuição exclusiva do Presidente da República e do Congresso 

Nacional, as Forças Armadas devem encaminhar suas demandas ao ministro da defesa.

O ministro passou a ter a responsabilidade de discutir com os comandantes das 

Forças o orçamento da defesa, indicar, ao presidente, os oficiais que serão promovidos aos 

cargos de comando, conduzir o processo de elaboração do Livro Branco da Defesa.24 Cabe a 

ele  também  “[...]  formular  a  política  e  as  diretrizes  referentes  aos  produtos  de  defesa 

empregados  nas  atividades  operacionais,  inclusive  armamentos,  munições,  meios  de 

transporte e de comunicações, fardamentos de uso individual e coletivo, admitido delegações 

às Forças.” (BRASIL, 2010, p. 01).

Destacamos outras três inovações da lei complementar 136/2010. Primeiramente, 

temos  a  ampliação  dos  poderes  de  polícia  da  Marinha  e  da  FAB  frente  aos  delitos 

transfronteiriços.  A segunda  refere-se  à  iniciativa  de  expandir  e  valorizar  o  quadro  de 

funcionários civis do ministério. Por último, destacamos a criação do Estado-Maior Conjunto 

da  Forças  Armadas.  Este  órgão  ficou  responsável  por  “[...]  elaborar  o  planejamento  do 

emprego  conjunto  das  Forças  Armadas  e  assessorar  o  Ministro  de  Estado  da  Defesa  na 

condução dos exercícios conjuntos e quanto a atuação de forças brasileiras em operações de 

24 O Livro Branco da Defesa é um documento público que expõe o entendimento e planejamento do governo 
para  a  defesa  nacional.  Segundo  a  Lei  Complementar  136  de  2010,  o  LBD  deve  aborda  temas  como:  a 
interpretação  brasileira  do  cenário  estratégico  para  o  século  XXI,  Política  Nacional  de  Defesa,  Estratégia 
Nacional de Defesa, modernização das Forças Armadas, racionalização e adaptação das estruturas de defesa,  
suporte econômico da defesa nacional, operações de paz e ajuda humanitária.
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paz.” (BRASIL, 2010, p. 01).

Apesar das inúmeras imperfeições iniciais, a criação do “[...] Ministério da Defesa 

promoveu o benefício de contribuir para um diálogo mais consistente sobre defesa, face aos 

novos  desafios  da  sociedade  brasileira,  dentro  do  regime  democrático.”  (PEREIRA DA 

SILVA, 2008, p. 55). Ele proporcionou “um avanço nas parcerias no âmbito da Defesa, pois 

racionalizou o diálogo interinstitucional  e  facilitou  a  criação de grupos de trabalhos  com 

países vizinhos, sempre seguindo as orientações da política externa do momento” (J. Pereira, 

2007, p. 11).

3.3 A revisão da Política de Defesa Nacional

No início do seu segundo mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso já 

defendia a revisão da Política de Defesa Nacional, contudo, naquele momento, a prioridade 

era implementar e consolidar o Ministério da Defesa. No entendimento do governo, caberia ao 

ocupante dessa pasta conduzir o processo de revisão e aperfeiçoamento da PDN.

Após  a  criação  do  MD,  o  primeiro  passo  para  a  revisão  da  PDN  e  para  as 

mudanças implementadas no setor de defesa foi dado pelo governo Lula. Logo no início de 

sua gestão, o Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e 

BNDES, realizou um ciclo de debates para atualizar o pensamento brasileiro sobre defesa e 

segurança. Esses encontros, ocorridos entre setembro de 2003 e junho de 2004, contaram com 

a presença de militares, acadêmicos, políticos, empresários, diplomatas, jornalistas e demais 

interessados em discutir a Defesa Nacional. 

O principal benefício desses eventos “[...] foi atrair outros segmentos da sociedade 

para o diálogo sobre as questões de defesa, quebrando o estigma de que esses assuntos apenas 

interessavam  aos  militares.”  (PEREIRA DA SILVA,  2008,  p.  62).  Nesses  encontros,  os 

participantes puderam debater e apontar soluções para os problemas enfrentados pelo setor 

responsável por defender o país.

Nas discussões realizadas durante esses eventos, ficou claro o consenso sobre a 

necessidade do governo federal em apoiar a revitalização da indústria de defesa nacional.25 Os 

25 Segundo Roberto Dagnino,  as  discussões  realizadas  nesse encontro  deram a entender  que o processo  de 
revitalização da Base Industrial de Defesa era iminente. Contudo, ele afirma que não foi isso que ocorreu. “Ao 
contrário, foram realizadas ações de reaparelhamento que parecem apontar para o seu diferimento, o que pode 
ser  um sintoma de que não existe,  no âmbito dos tomadores  de decisão,  sufi  ciente  clareza a respeito  dos  
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resultados desses debates foram apresentados na coleção Pensamento Brasileiro Sobre Defesa  

e Segurança. Esses livros já antecipam algumas inovações contidas na segunda Política de 

Defesa Nacional, instituída em 30 de junho de 2005, através do Decreto 5.484.

O novo documento de defesa, na tentativa de corrigir as falhas da versão anterior, 

começa  fazendo  uma  diferenciação  explícita  entre  os  conceitos  de  segurança  e  defesa 

adotados pelo governo brasileiro. De acordo com o novo documento:

Segurança  é  a  condição  que  permite  ao  País  a  preservação  da  soberania  e  da 
integridade territorial, a realização de seus interesses nacionais, livre de pressões e 
ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e 
deveres constitucionais. [Já] defesa nacional é o conjunto de medidas e ações do 
Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, da soberania e 
dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou 
manifestas. (BRASIL, 2005, p. 2).

Segundo  a  pesquisadora  Ana  Claudia  J.  Pereira  (2007),  podemos  destacar  os 

seguintes pontos da segunda Política de Defesa Nacional:

(a) a inclusão da observação de que a política de defesa nacional encontra-se em 
consonância com a política externa brasileira;  (b)  a definição de defesa nacional 
como “o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar,  
para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 
preponderantemente externas, potenciais ou manifestas”; (c) o reconhecimento da 
necessidade de desenvolvimento da indústria  bélica em decorrência dos entraves 
existente  à  paz  mundial;  (d)  o  reconhecimento  de  que  a  vertente  preventiva  da 
defesa reside na diplomacia como recurso primeiro de resolução de conflitos e na 
capacidade dissuasória do poder militar; e, especialmente (e) a autorização para a 
atuação das forças armadas na repressão a ameaças internas. (J. Pereira, 2007, p. 
22).

A nova  Política  de  Defesa  Nacional  estabelece  que  para  o  país  reduzir  as 

possibilidades de conflitos no seu entorno estratégico, deve procurar fortalecer os processos 

de  integração  “[...]  a  partir  do  MERCOSUL,  da  Comunidade  Andina  de  Nações  e  da 

Comunidade Sul-Americana de Nações.” (BRASIL, 2005, p. 4). Para que esse processo de 

integração produza os resultados esperados, é necessário haver uma maior sintonia entre as 

ações de diplomatas e militares.

[O documento  também considera  estratégico  o]  estreito  relacionamento  entre  os 
países  amazônicos,  no  âmbito  da  Organização  do  Tratado  de  Cooperação 
Amazônica; a intensificação da cooperação e do comércio com os países africanos, 
facilitada  pelos  laços  étnicos  e  culturais;  e  a  consolidação  da zona de  paz  e  de 
cooperação do Atlântico Sul. (BRASIL, 2005, p. 4).

Segundo as análises do cenário internacional contidas na II PDN, há espaço para o 

múltiplos aspectos envolvidos no tema” (DAGNINO, 2008, p. 114).
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Brasil ampliar sua influência política e econômica na América do Sul e África. Com isso, o 

país poderia ser mais facilmente reconhecido como representante de boa parte dos países em 

desenvolvimento. Esta condição aumentaria o poder relativo do Brasil, habilitando-o a adotar 

ações mais ousadas na defesa de seus interesses.

Apesar  de  reconhecer  alguns  avanços  em relação  ao  primeiro  documento,  os 

críticos  da  segunda  Política  de  Defesa  Nacional  alertam que  ela  continuou  sendo  muito 

genérica, e que não conseguiu, mesmo definindo os conceitos, estabelecer um limite entre as 

ações de defesa e segurança, ou seja, a II PDN preservou alguns dos defeitos e fragilidades da 

política anterior.

O governo Lula, tentando tornar a Política de Defesa Nacional mais específica e 

efetiva,  apresentou,  em dezembro de 2008, a  Estratégia  Nacional de Defesa,  END. Neste 

documento,  o  governo  estabelece  uma  série  de  medidas  a  serem  adotas  para  adequar  a 

estrutura, legal e institucional, responsável pela defesa nacional à nova realidade brasileira e 

mundial.

3.4 Estratégia Nacional de Defesa

A Estratégia Nacional de Defesa, END, foi aprovada através do decreto 6.703 de 

18 de dezembro de 2008. Neste documento, o governo afirma que a estabilidade política e 

econômica deu, ao Brasil, uma posição de destaque no contexto internacional, e isto exige que 

o país adote uma postura diferenciada na área da defesa (BRASIL, 2008). É com esse intuito 

que ela estabelece as prioridades e ações que serão desenvolvidas nos próximos anos.

A END reforça que o Brasil é um país pacífico e que sua atuação internacional 

segue os  princípios  da não intervenção,  defesa da paz e  solução negociada dos  conflitos. 

Contudo, ela deixa claro que essa não é a realidade do contexto mundial. Por isso, “[...] se o 

Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado para defender-

se não somente das agressões, mas também das ameaças. Vive-se em um mundo em que a 

intimidação tripudia sobre a boa fé.” (BRASIL, 2008, p. 1).

Na intenção de preparar o país para enfrentar os desafios impostos pela dinâmica 

das relações internacionais e modernizar a estrutura nacional de defesa, o governo brasileiro 

decidiu atuar em três frentes simultaneamente: reorganizar e redistribuir as Forças Armadas 
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no território nacional, reestruturar a indústria de material de defesa e desenvolver uma política 

de composição dos efetivos das Forças Armadas.

A END reconheceu que o processo de reorganização das Forças Armadas passava, 

necessariamente, pela reestruturação e redefinição do papel do Ministério da Defesa. Para 

isso, fez-se necessário a adoção de algumas medidas, como: o aumento do poder do ministro 

da defesa e a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ainda está previsto o 

incremento do quadro de funcionários civis no ministério. Se tudo correr como o previsto, 

eles passaram, paulatinamente, a ocupar os principais cargos de chefia do órgão.

Durante o processo de reorganização das Forças Armadas, foi necessário definir 

as diretrizes estratégicas de cada uma das Armas. Assim, tornou-se possível traçar um plano 

de redistribuição do efetivo de cada Força no território nacional. Essa nova divisão pretende 

aumentar  a  presença  militar  nas  regiões  Norte  e  Centro-oeste,  bem  como  nas  áreas  de 

fronteira (BRASIL, 2008). Essa movimentação deverá ser efetuada “[...] sem desconsiderar a 

necessidade de defender as maiores concentrações demográficas e maiores centros industriais 

do país.” (BRASIL, 2008, p. 6).

[Nesse projeto] a Marinha deverá estar mais presente na região da foz do Amazonas 
e nas grandes bacias fluviais do Amazonas e do Paraguai Paraná. O Exército deverá 
posicionar suas reservas estratégicas no centro do País, de onde poderão se deslocar 
em qualquer direção. Deverá também o Exército agrupar suas reservas regionais nas 
respectivas  áreas,  para  possibilitar  a  resposta  imediata  na  crise  ou  no  conflito 
armado. (BRASIL, 2008, p. 6).

As mudanças previstas, na END, são orientadas pela melhoria da capacidade de 

monitoramento/controle, mobilidade e presença dos militares. Ela preconiza que, devido as 

dimensões do território nacional, a presença das Forças Armadas só será efetiva se houver 

uma interação com as instâncias responsáveis pelo monitoramento/controle e mobilidade. Isso 

exigirá  um  grande  investimento  no  desenvolvimento  e  aquisição  de  equipamentos  e 

tecnologias de comunicação e transporte. Para suprir essa demanda, sem ficar dependendo de 

fornecedores externos, é de fundamental importância possuir um complexo industrial capaz 

de fornecer os produtos demandados. Essa é uma das razões que levou o governo a incentivar 

a reestruturação da indústria de defesa nacional:

A defesa do Brasil requer a reorganização da indústria nacional de defesa, de acordo 
com as seguintes diretrizes: a) Dar prioridade ao desenvolvimento de capacitações 
tecnológicas  independentes;  essa  meta  condicionará  as  parcerias  com  países  e 
empresas estrangeiras ao desenvolvimento progressivo de pesquisa e de produção no 
país. b) Subordinar as considerações comerciais aos imperativos estratégicos; isso 
importa em organizar o regime legal, regulatório e tributário da indústria nacional de 
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material  de  defesa  para  que  reflita  tal  subordinação.  c)  Evitar  que  a  indústria 
nacional  de  material  de  defesa  polarize-se  entre  pesquisa  avançada  e  produção 
rotineira;  deve-se  cuidar  para  que  a  pesquisa  de  vanguarda  sirva  à  produção  de 
vanguarda. d) Usar o desenvolvimento de tecnologias de defesa como foco para o 
desenvolvimento de capacitações operacionais. Isso implica buscar a modernização 
permanente das plataformas, seja pela reavaliação à luz da experiência operacional, 
seja  pela  incorporação  de  melhorias  provindas  do  desenvolvimento  tecnológico. 
(BRASIL, 2008, p. 26)

Ao incentivar a reorganização da indústria de defesa, o governo brasileiro deseja 

que  as  empresas  nacionais  sejam  capazes  de  desenvolver,  com  tecnologia  nacional,  os 

equipamentos e serviços demandados pelas Forças Armadas. Com esta iniciativa, ele busca 

também fomentar o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país. Segundo o 

entendimento  do  governo,  a  “Estratégia  Nacional  de  Defesa  é  inseparável  da  estratégia 

nacional de desenvolvimento.26 Esta motiva aquela. Aquela fornece escudo para esta. Cada 

uma reforça as razões da outra.” (BRASIL, 2008, p. 2).

No processo de reorganização da Base Industrial de Defesa, o governo resolveu 

priorizar  o  desenvolvimento  dos  setores  nuclear,  cibernético  e  espacial.  Ele  acredita  que 

dominando estas áreas do conhecimento, o país será capaz de colocar partes importantes da 

economia  na  vanguarda  tecnológica.  Com  isto,  espera-se  que  o  país  atinja  um  maior 

desenvolvimento econômico e tecnológico, e que suas empresas consigam fornecer às Forças 

Armadas os “grandes armamentos convencionais”27 e sistemas de armas que elas necessitam 

para a realização efetiva de seu trabalho.

Com o desenvolvimento do setor nuclear, além de contribuir para a agricultura, 

medicina e geração de energia, permitirá a Marinha avançar o projeto de desenvolvimento do 

submarino nuclear brasileiro. Com esse equipamento, aliado ao monitoramento a partir do 

espaço, a Marinha terá a capacidade de patrulhar e defender, efetivamente, a costa brasileira. 

Levando-se em conta que mais de 2/3 do comércio exterior brasileiro é realizado pelo mar, e 

que o país possui um extenso litoral, esse programa acaba se tornando fundamental para a 

26 Segundo a END, um projeto de desenvolvimento deve se orientar pelos “seguintes aspectos: a) Independência  
nacional,  efetivada  pela  mobilização  de  recursos  físicos,  econômicos  e  humanos,  para  o  investimento  no 
potencial produtivo do país. Aproveitar a poupança estrangeira, sem dela depender; b) Independência nacional 
alcançada  pela  capacitação  tecnológica  autônoma,  inclusive  nos  estratégicos  setores  espacial,  cibernético  e 
nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para o 
desenvolvimento; e c) Independência nacional, assegurada pela democratização de oportunidades educativas e 
econômicas e pelas oportunidades para ampliar a participação popular nos processos decisórios da vida política e 
econômica do país. O Brasil não será independente enquanto faltar para parcela do seu povo condições para  
aprender, trabalhar e produzir.” (BRASIL, 2008, p. 2),
27 Os grandes armamentos convencionais se dividem em nove categorias, são elas: “I) aeronaves; II) veículos 
blindados; III) artilharia; IV) sensores; V) sistema de defesa aérea; VI) mísseis; VII) navios; VIII) motores; e IX) 
outros.” (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 7),  que são responsáveis pela fabricação de equipamentos, 
como torres para blindados e navios.
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estratégia de defesa e desenvolvimento econômico do Brasil:

As  capacitações  cibernéticas  se  destinarão  ao  mais  amplo  espectro  de  usos 
industriais, educativos e militares. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias 
de  comunicação  entre  todos  os  contingentes  das  Forças  Armadas  de  modo  a 
assegurar sua capacidade para atuar em rede. Contemplarão o poder de comunicação 
entre os contingentes das Forças Armadas e os veículos especiais. (BRASIL, 2008, 
p. 24).

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa, as prioridades do governo, ao investir 

no setor espacial, são: conseguir desenvolver veículos lançadores de satélites e tecnologias de 

guiamento remoto; projetar e fabricar satélites, sobretudo os geoestacionários; desenvolver 

tecnologias  de  comunicações,  monitoramento  e  controle  a  partir  de  satélites;  produzir 

tecnologia de determinação de coordenadas geográficas a partir de satélites (BRASIL, 2008):

Os setores  espacial  e  cibernético  permitirão,  em conjunto,  que  a  capacidade  de 
visualizar o próprio país não dependa de tecnologia estrangeira e que as três Forças, 
em  conjunto,  possam  atuar  em  rede,  instruídas  por  monitoramento  que  se  faça 
também a partir do espaço. (BRASIL, 2008, p. 5).

Alguns fatores contribuíram para o governo decidir priorizar o desenvolvimento 

dos  setores  nuclear,  cibernético  e  espacial.  Dentre  eles,  destacamos:  as  Forças  Armadas 

estarem conduzindo projetos que demandam a realização de pesquisas e o desenvolvimento 

de  tecnologias  nessas  áreas  do  conhecimento;  a  produção  dos  grandes  armamentos 

convencionais necessitarem o domínio dessas tecnologias; os técnicos do governo acreditarem 

que os produtos, serviços e tecnologias oriundos do desenvolvimento desses setores possam 

ser aproveitados por empresas de diferentes segmentos da economia; o fato de ser nessas 

áreas do conhecimento, juntamente com alguns ramos da química e da biologia, onde estão 

sendo  realizadas  as  pesquisas  científicas  com  o  maior  potencial  de  influenciar  o 

desenvolvimento da economia.

Para incentivar as empresas privadas a participarem do esforço de reestruturação 

da BID, o governo se compromete a manter uma continuidade nas compras públicas além de 

implantar um regime jurídico, regulatório e tributário especiais para proteger a indústria de 

defesa  nacional  das  oscilações  do  mercado.  Em  contrapartida,  o  governo  exercerá  uma 

influência, através  de instrumentos de direito público, como os licenciamentos obrigatórios, e 

privado, como a “golden shere”28, na direção das empresas que aderirem ao regime especial 

28 Golden Shere é um conjunto de ações que confere, ao Estado, direitos especiais sobre empresas consideradas 
estratégicas. Esse dispositivo permite, ao Estado, influenciar em decisões importantes, como: fusões, aquisições 
ou mudanças nos estatutos da empresa.
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(BRASIL, 2008).

Durante o processo de reestruturação,  a  indústria  de defesa será incentivada a 

competir no mercado externo. Com isso, o governo brasileiro espera que ela consiga aumentar 

sua escala de produção e baratear seus custos de produção (BRASIL, 2008). Mas para obter 

sucesso, não basta ter bons produtos, é necessário ser reconhecido, internacionalmente, como 

uma liderança:

As exportações  de  equipamentos militares  estão  diretamente  relacionadas  com o 
poder  do  Estado  produtor,  pois  praticamente  todas  as  vendas  internacionais  de 
Produtos  Estratégicos  de  Defesa  são  antecedidas  pelas  encomendas  domésticas. 
Como a venda desses produtos para outros países através das exportações também é 
determinada por fatores geopolíticos, o apoio governamental — político, financeiro 
e técnico — passa a ser um elemento fundamental. (ABDI, 2011, p. 08-09).

Neste  contexto,  a  consolidação  da  UNASUL e  do  Conselho  de  Defesa  Sul-

Americano têm papeis de destaque na estratégia brasileira. Os países do bloco apresentam-se 

como  um  mercado  consumidor  em  potencial,  e  como  possíveis  parceiros  para  o 

desenvolvimento de projetos e serviços de defesa. Contribuindo para a redução de custos e 

para a diminuição do risco de ocorrer, o chamado dilema da segurança:

No esforço de reorganizar a indústria nacional de material de defesa,  buscar-se-á 
parcerias  com  outros  países,  com  o  objetivo  de  desenvolver  a  capacitação 
tecnológica nacional, de modo a reduzir progressivamente a compra de serviços e de 
produtos acabados no exterior. A esses interlocutores estrangeiros, o Brasil deixará 
sempre claro que pretende ser parceiro, não cliente ou comprador. O país está mais 
interessado em parcerias que fortaleçam suas capacitações independentes do que na 
compra  de  produtos  e  serviços  acabados.  Tais  parcerias  devem  contemplar,  em 
princípio, que parte substancial da pesquisa e da fabricação seja desenvolvida no 
Brasil e ganharão relevo maior quando forem expressão de associações estratégicas 
abrangentes. (BRASIL, 2008, p. 27).

Essas  parcerias  internacionais,  que  o  governo  brasileiro  deseja  firmar,  têm  o 

objetivo  de desenvolver  a  capacidade  tecnológica  e  produtiva  do país.  Projeta-se que,  no 

médio e longo prazo, as importações de produtos e serviços para a Defesa Nacional serão 

progressivamente reduzidas. Porém, segundo alguns especialistas, essa é uma “ambição” que 

está  fora  da  realidade  brasileira.  Para  eles  o  país  não  teria  condições  de  construir  uma 

indústria  de defesa  capaz  de  atender,  praticamente,  todas  as  necessidades  de suas  Forças 

Armadas.

As parcerias não deveram, dentro do possível, se restringir somente à área militar 

(BRASIL,  2008).  A ideia  é  que  elas  também contribuam para  o  desenvolvimento  social, 

econômico e tecnológico dos países envolvidos. O governo brasileiro entende que essa união 
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de esforços  com outros países  “[...]  será  pautada por duas ordens  de motivações  básicas: 

[uma] internacional e [outra] nacional.” (BRASIL, 2008, p. 10).

A motivação de ordem internacional será trabalhar com o país parceiro em prol de 
um maior pluralismo de poder e de visão no mundo. Esse trabalho conjunto passa 
por duas etapas. Na primeira etapa, o objetivo é a melhor representação de países 
emergentes,  inclusive  o  Brasil,  nas  organizações  internacionais  –  políticas  e 
econômicas – estabelecidas. Na segunda, o alvo é a reestruturação das organizações 
internacionais, inclusive a do regime internacional de comércio, para que se tornem 
mais  abertas  às  divergências,  às  inovações  e  aos  experimentos  do  que  são  as 
instituições nascidas ao termino da Segunda Guerra Mundial. (BRASIL, 2008, p. 
10).

A motivação nacional que incentiva o país a buscar novas parcerias baseia-se na 

esperança  de  que  elas  venham  a  contribuir  para  o  aperfeiçoamento  e  ampliação  das 

instituições  que  promovem  a  democratização  da  economia  de  mercado  e  auxiliem  a 

aprofundar a democracia. Com isso, o governo brasileiro espera contribuir para a construção 

de um modelo de crescimento econômico socialmente mais justo (BRASIL, 2008).

A Estratégia  Nacional  de  Defesa  afirma  também que o  governo brasileiro  irá 

fomentar iniciativas que levem as instituições de pesquisa, as Forças Armadas e indústrias de 

material de defesa a trabalharem juntas no desenvolvimento de um “[...] complexo militar-

universitário-empresarial capaz de atuar na fronteira de tecnologias que terão quase sempre 

utilidade dual, militar e civil.”29 (BRASIL, 2008, p. 28). Contudo, vale lembrar o exemplo do 

complexo norte-americano que, mesmo produzindo resultados expressivos para a economia, 

foi, duramente, criticado pelo ex-presidente dos EUA Dwight Eisenhower. Em seu discurso de 

despedida, ele alertou para os perigos que este tipo de associação representa para a condução 

das políticas públicas de um país.

A END  afirma  que  o  país  irá  estabelecer  parcerias  para  desenvolver  alguns 

projetos  de  sua  indústria  de  defesa.  Isso  exigirá  que  o  governo  promova  uma  maior 

aproximação entre diplomatas, militares,  empresas e institutos de pesquisa. Essa iniciativa 

também exigirá que o governo brasileiro trabalhe no sentido de superar as barreiras que o 

sistema internacional impõe ao desenvolvimento desses projetos em países como o Brasil.

Existem  vários  episódios  nos  quais  países  com  grande  poder  político,  e/ou 

econômico, atuaram no sentido de restringir a comercialização dos produtos fabricados por 

29 A associação entre os militares, os institutos de pesquisa e empresas privadas já existe em pequena escala no 
Brasil.  A parceria entre a FAB, com seus institutos de pesquisa e centros de treinamentos, e a Embraer é o  
exemplo  de  maior  destaque  no  país.  Contudo,  o  Exército  e  a  Marinha  também  possuem  parcerias  com 
universidades e empresas privadas para o desenvolvimento de equipamentos e serviços.
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empresas brasileiras. Entre os mais conhecidos estão o caso da Engesa, com o tanque Osório; 

e da Embraer que foi proibida, pelo governo de Israel, de vender aviões não tripulados para a 

Venezuela e Bolívia. A empresa também foi impedida pelo o governo dos Estados Unidos de 

vender 24 aviões super tucanos para a Força Aérea Venezuelana (DAGNINO, 2007).

Em 1999, o Departamento de Defesa dos EUA não permitiu que o Brasil tivesse 

acesso  às  tecnologias  anti-radar,  de  antenas  espirais  e  channel  switches.  Para  os  norte-

americanos, o acesso a essas tecnologias é uma questão de segurança nacional, já que elas 

permitem a produção de mísseis anti-radiação. Esses armamentos dariam às Forças Armadas 

brasileiras um potencial de combate que, segundo os norte-americanos, dificultaria sua Defesa 

Nacional (DAGNINO, 2007):

Esses exemplos recentes mostram o quão submetidas estão as iniciativas nacionais, 
relacionadas às tecnologias sensíveis, aos interesses norte-americanos e,  cada vez 
mais,  às  disposições  internacionalmente  aceitas.  O  que  obriga  os  tomadores  de 
decisão envolvidos com o setor a avaliar o custo de oportunidade das iniciativas de 
produção de material de defesa (inclusive porque elas quase que obrigatoriamente 
irão demandar a importação de tecnologias sensíveis), [face] os projetos alternativos 
que visam o desenvolvimento social, econômico, industrial, tecnológico e científico 
do País. (DAGNINO, 2007, p.193).

Com  a  elaboração  da  Estratégia  Nacional  de  Defesa,  o  governo  conseguiu 

demonstrar de forma mais objetiva quais as suas prioridades.  Contudo, ele parece não ter 

levado  em consideração  os  custos  políticos  e/ou  econômicos  que  o  país  enfrentará  caso 

busque alcançar as metas estabelecidas no documento. Apesar de ser um avanço em relação à 

II PDN, a END falha ao não indicar de onde virão os recursos e nem estabelecer os valores 

que serão investidos nos projetos apresentados.
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CAPÍTULO 4: A INDÚSTRIA DE DEFESA

A  Política  Nacional  de  Indústria  de  Defesa,  PNID,  instituída  pela  portaria 

normativa n° 899/MD, editada pelo Ministério da Defesa em 19 de julho de 2005, publicada, 

no Diário Oficial, de 20 de julho, deste mesmo ano, definiu a Base Industrial de Defesa, BID, 

como sendo “[...] o conjunto de empresas estatais e privadas, bem como organizações civis e 

militares, que participam de uma ou mais das etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, 

distribuição e manutenção de produtos estratégicos de defesa (bens ou serviços).”30

Segundo a PNID, serão considerados produtos estratégicos de defesa, os “bens e 

serviços  que  pelas  peculiaridades  de  obtenção,  produção,  distribuição,  armazenagem, 

manutenção  ou  emprego  possam comprometer,  direta  ou  indiretamente,  a  consecução  de 

objetivos  relacionados  à  segurança  ou  à  defesa  do  país.”  (BRASIL,  Portaria  Normativa 

899/MD, de 19 de julho de 2005). Os critérios para a classificação de um bem ou serviço 

como  produto  estratégico  de  defesa  é  de  responsabilidade  da  Secretaria  de  Logística, 

Mobilização, Ciência e Tecnologia, órgão é subordinado ao Ministério da Defesa.

Apesar  dessas  definições  estabelecidas  pela  PNID  serem  muito  amplas,  a 

Estratégia  Nacional  de  Defesa  adotou-as  como marco conceitual  básico  para  incentivar  a 

reestruturação indústria bélica nacional:

[No entendimento do governo brasileiro o] desenvolvimento da BID tem influência 
direta sobre a capacidade de um Estado-Nação exercer a função Defesa Nacional, 
considerada  pela  Economia  do  Setor  Público  como bem público  puro  e  função 
precípua do Estado. Por isso, as políticas voltadas para o desenvolvimento da BID 
devem ser necessariamente consoantes com a estratégia nacional de Defesa de um 
país,  sendo  em  última  instância  determinadas  por  esta.  Entretanto,  o  contexto 
geopolítico internacional  deve também ser  levado em consideração, uma vez ele 
delimita  tanto  os  possíveis  cenários  de  conflito  de  um  determinado  país  como 
possíveis oportunidades para a exportação de equipamentos. (ABDI, 2010, p. 6).

A  amplitude  do  conceito  de  indústria  de  defesa  cria  dificuldades  para 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas estabelecerem os critérios que definem os 

30 Não existe consenso na comunidade acadêmica sobre a definição de indústria de defesa. Existem autores que 
defendem como critério a chamada “lista de compras”, ou seja, seriam consideradas indústrias de defesa aquelas 
empresas que fornecem produtos e serviços para as Forças Armadas. Seguindo essa linha de raciocínio existem 
autores defendem que só poderiam classificar como indústria de defesa aquelas empresas que destinassem a 
maior parte de sua produção às Forças Armadas (ABDI, 2010). Também existem autores que defendem a “lista 
censurada”. Para eles, o setor seria formado pelas n maiores fornecedoras de produtos para as Forças, somadas a 
outras firmas consideradas vitais para o exercício da função defesa nacional (ABDI,  2010). Já o Stockholm 
International Peace Research Institute, SIPRI, define a Base Industrial de Defesa “[...] como a base de firmas 
cujos  produtos  e  serviços  têm impacto  crucial  na  relação  entre  os  países,  ou  mesmo nas  relações  Estado-
Sociedade.” (ABDI, 2010, p. 05).
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limites do setor industrial voltado para a defesa do país. De forma geral “[...] o que define se 

uma determinada firma integra a BID de um país não é necessariamente o que ela produz, mas 

se este produto/tecnologia tem uso para o exercício da função Defesa Nacional.”31 (ABDI, 

2010, p. 10). 

Para facilitar a realização de pesquisas e/ou formulação de políticas públicas, as 

empresas  que  compõem a  Base  Industrial  de  Defesa  são,  geralmente,  divididas  em dois 

grandes  grupos:  o  primeiro  reúne  os  setores  industriais  responsáveis  pela  produção  dos 

“grandes armamentos convencionais” e sistemas de armas; cujos clientes são quase sempre os 

Estados-Nação.  O  segundo  grupo  congrega  as  empresas  que  fabricam  os  armamentos  e 

equipamentos leves - como armas, munições, fardamentos e coletes à prova de balas - que 

podem ser adquiridos por forças policiais, clubes de tiro, empresas de segurança e pessoas 

físicas.

No setor responsável pela fabricação de munições e armamentos leves, a indústria 

brasileira consegue fornecer produtos e serviços capazes de concorrer nos principais mercados 

consumidores do mundo. Contudo, ela não possui a mesma competitividade no segmento 

responsável pela produção dos “grandes armamentos”. Isso acaba sendo mais um desafio para 

o país, já que é neste setor onde estão sendo desenvolvidos os principais projetos da indústria 

de defesa nacional. É nele também onde se produzem os equipamentos e serviços com maior 

conteúdo tecnológico e, consequentemente, maior valor agregado. Esses fatores contribuíram 

para o Governo Federal concentrar seus esforços na revitalização desse setor industrial.

São muitos os argumentos utilizados para justificar a decisão de reestruturar a 

BID e incentivar a produção de grandes armamentos. Contudo, podemos resumi-los em duas 

linhas de pensamento: com uma indústria de defesa capaz de atender suas demandas, o Estado 

brasileiro  pode  defender  mais  facilmente  seus  interesses  no  cenário  internacional;  o 

fortalecimento dessa indústria tem o potencial  de dinamizar importantes setores da cadeia 

produtiva nacional, auxiliando, assim, no desenvolvimento econômico do país:

[Com a decisão, explicitada na END, de priorizar o setor de grandes armamentos, o 
governo brasileiro] busca inserir a defesa nacional dentro de uma estratégia nacional 
de desenvolvimento, dado que, de um lado, o desenvolvimento da Nação necessita 
de  uma  estrutura  de  defesa  que  garanta  sua  proteção,  e,  de  outro  lado,  é  este 
desenvolvimento  que  fornecerá  os  recursos  financeiros,  materiais  e  tecnológicos 

31 A consequência  objetiva dessa  característica  é  que produtos  distintos,  como o relatório  de  uma pesquisa 
antropológica ou um rifle de assalto, podem ser considerados produtos estratégicos de defesa. Isso torna seus  
produtores  em potenciais  integrantes  da  BID,  o  que lhes  confere  a  possibilidade  de serem atendidos  pelas 
políticas públicas voltadas para o desenvolvimento desse setor.
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necessários  para construção dessa ampla e moderna  estrutura  de  defesa.  (ABDI, 
2011, p. 14).

O Brasil  possui algumas limitações importantes que dificultam a realização do 

projeto de reorganização da indústria de defesa nacional. Durante o governo FHC, o país se 

tornou  signatário  de  alguns  dos  principais  acordos  internacionais  que  buscam  a  não 

proliferação das armas de destruição em massa.32 Podemos observar também os problemas 

decorrentes de uma legislação que inviabiliza o investimento em Defesa, e do pouco espaço 

que o orçamento federal deixa para realização de investimentos públicos. Sobretudo aqueles 

voltados para o desenvolvimento de pesquisas no setor de ciência, tecnologia e produção de 

armamentos.  Não  obstante,  além da  limitação  legal  e  orçamentária,  existe,  no  país,  uma 

carência de mão de obra qualificada, principalmente, aquela destinada a atuar nas áreas com 

maior exigência tecnológica, como é caso do setor de Defesa.

Para  contornar  essas  dificuldades  e  levar  adiante  o projeto  de reorganizar  sua 

indústria de defesa, o governo brasileiro está adotando uma série de medidas. Entre as quais 

destacamos: alterar a legislação vigente visando facilitar o financiamento e desenvolvimento 

de projetos ligados à Defesa Nacional;  incentivar a criação de novos produtos, serviços e 

tecnologias,  principalmente,  aquelas  de  uso  dual,  ou  seja,  que  podem  ser  utilizados 

simultaneamente por civis e militares; procurar estabelecer parcerias com empresas privadas e 

centros  de  pesquisas  nacionais  e  internacionais;  buscar  constituir  acordos  de  cooperação 

técnica  e  militar  com  países  estratégicos,  sobretudo  com  aqueles  que  estão  em 

desenvolvimento33;  criação  do  Pró-defesa,  programa  voltado  para  formação  de  recursos 

humanos qualificados e incentivo à pesquisa.

Com essas medidas,  somadas ao trabalho de negociação do corpo diplomático 

brasileiro,  espera-se  que  o  país  possa  reorganizar  e  fortalecer  sua  indústria  bélica  sem 

provocar a desconfiança e/ou hostilidade da comunidade internacional, especialmente, de seus 

vizinhos, o que poderia desencadear uma corrida armamentista no continente sul-americano 

e/ou tornar o país alvo de sanções internacionais:

32 Entre os principais acordos internacionais que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso assinou, que estão 
influenciando  e  condicionando  a  reestruturação  da  Base  industrial  de  defesa,  destacamos:  Tratado  de  Não 
Proliferação de armas nucleares,  Missile Technology Control  Regime (Regime de controle de tecnologia de 
mísseis), Tratado para a Proibição Completa dos Testes Nucleares e o tratado que criou a Organização para a  
Proibição das Armas Químicas, órgão que é vinculado à Organização das Nações Unidas.
33 Nesse quesito,  o Brasil  já possui acordos importantes com a França - setor naval e aeronáutico;  China e  
Ucrânia - acordos de cooperação na área espacial; com os vizinhos da América do Sul - com quem o país criou o 
Conselho de Defesa Sul-Americano; e alguns países da África,  que recebem treinamento militar e adquirem 
equipamentos bélicos de indústrias brasileiras.
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[Essa reorganização é necessária porque] a indústria de Produtos de Defesa é uma 
das  mais  importantes  dentro  da  estrutura  produtiva  das  economias  avançadas  e 
também das grandes economias emergentes, particularmente Rússia, China e Índia. 
Essa importância é devida tanto ao seu caráter estratégico – decorrente da produção 
dos equipamentos de defesa do país e, consequentemente, do domínio de tecnologias 
sensíveis - como dos seus aspectos econômicos, que estão relacionados a geração de 
exportações, ao elevado valor adicionado e a empregos de alta qualificação. (ABDI, 
2011, p. 07).

Geralmente, os produtos de defesa, sobretudo aqueles relacionados aos grandes 

armamentos  convencionais,  por  se  encontrarem  nos  limites  da  fronteira  científica  e 

tecnológica, exigem um tempo maior para seu desenvolvimento e são, na maioria das vezes, 

financiados  pelo  Estado,  que  normalmente  é  seu  único  comprador  (ABDI,  2010).  Essa 

característica acaba dificultando, ainda mais, a atuação de países como o Brasil.

Outra especificidade da indústria de defesa, que acaba inibindo o financiamento 

de seus projetos, é o caráter sigiloso das pesquisas e tecnologias desenvolvidas. Isso dificulta 

o aproveitamento e/ou conversão, para indústria civil, das tecnologias utilizadas nos projetos 

militares. Esse processo de aproveitamento, conhecido com spin-off, foi muito comum após o 

fim da Segunda Guerra Mundial, entretanto, a partir da década de 1960, ele se tornou mais 

complicado e, consequentemente, dispendioso.34

Ao verificar que o projeto de revitalização da base industrial defesa aposta nas 

possíveis contribuições que o efeito  spin-off pode trazer para a indústria, Renato Dagnino 

(2008)  aponta alguns estudos econômicos mostrando que os gastos militares e o efeito spin-

off contribuem  pouco  para  a  modernização  das  economias  de  países  como  o  Brasil 

(DAGNINO,  2008).  35 Por  outro  lado,  existem  pesquisadores  defendendo  exatamente  o 

oposto. Segundo eles, o fortalecimento da indústria bélica pode beneficiar a economia, mas 

para  isso,  é  necessário  retirar  os  entraves  que  dificultam o  aproveitamento  da  tecnologia 

militar pela indústria civil.

Segundo  a  Associação  Brasileira  de  Desenvolvimento  Industrial,  as  principais 

barreiras que separam as atividades industriais civis das militares são:

(i)  o  hábito  da  Base  Industrial  de  Defesa  trabalhar  com  padrões  de  qualidade 
bastante  elevados,  muitas  vezes  desnecessários  para  o  uso  civil;  (ii)  política  de 

34 Alguns  autores,  como  Renato  Dagnino,  Mary  Kaldor,  Toddy  Sandler  e  Keith  Hartley,  defendem  que, 
atualmente,  o mais comum é o efeito  spin-on,  ou  spin-in,  ou seja,  o aproveitamento militar de tecnologias, 
produtos e serviços civis.
35 Os estudos citados por Dagnino apontam que em países de economia avançada essa contribuição é negativa 
(DAGNINO, 2008).
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preços de acordo com os padrões do setor de Defesa,  que é muito diferente das 
políticas  de  preços  que  prevalecem no mercado civil;  (iii)  o  uso  de  tecnologias 
confidenciais por parte da Base Industrial de Defesa; (iv) à semelhança da política 
de preços, o sistema de marketing de um produto para uso civil é bastante diverso do 
sistema de  marketing  de um produto  para uso militar  (em geral,  as  companhias 
comerciais investem sete vezes mais em marketing do que suas congêneres militares 
[Azulay  et al. 2002]); (v) falta de crédito para financiar a conversão; (vi) postura 
conservadora da Diretoria em relação à conversão. (ABDI, 2010, p. 22).

Para  superar  esses  obstáculos,  e  promover  uma  maior  convergência  entre  as 

indústrias civil e militar, os principais produtores mundiais de armamento estão investindo no 

desenvolvimento de produtos,  serviços e  tecnologias  de uso dual.  Com isso,  as  empresas 

podem, fabricando produtos similares, atuar, simultaneamente, nos mercados civil e militar. 

Isso facilita a obtenção de financiamentos para novos produtos, diminui os custos e aumenta a 

escala de produção.

O governo brasileiro,  tal  como prevê a END, está adotando uma estratégia de 

atuação semelhante a essa. Com isso, além de colocar a indústria de defesa em sintonia com 

os esforços empreendidos pelos líderes mundiais do setor de armamento, ele tenta promover a 

integração da indústria bélica com o restante da cadeia produtiva nacional.  Outro aspecto 

dessa estratégia é o fato dela permitir, ao país, contornar algumas limitações impostas pela 

Constituição Federal e pelos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Além das dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento e produção de 

equipamentos,  serviços  e  tecnologias  capazes  de  concorrer  no  mercado  internacional,  os 

países  possuidores  de  um  parque  industrial  bélico  têm  que  superar  os  obstáculos  à 

comercialização  de  seus  produtos.  Esses  óbices  existem  porque  o  mercado  mundial  de 

armamento possui diversas imperfeições do ponto de vista da estrutura de concorrência, como 

legislações específicas que impedem, ou limitam, a compra de equipamentos importados e/ou 

sua  produção  por  subsidiárias  estrangeiras  (ABDI,  2010).  Além  dessas  legislações,  os 

produtores  de  armamento  devem  estar  atentos  às  regras  que  organismos  internacionais 

impõem à distribuição e comercialização desse tipo equipamento:

O mercado internacional de armamentos possui características peculiares em relação 
aos de outros produtos: por um lado, os armamentos são produtos semelhantes a 
quaisquer outros,  cujas exportações contribuem para o crescimento econômico, o 
aumento da arrecadação tributária e o ingresso de divisas; por outro lado, o caráter  
estratégico  destes  produtos  implica  que  suas  transferências  externas  podem  ter 
diversos objetivos e implicações, tanto políticas quanto econômicas. (FRACALOSSI 
DE MORAES, 2012, p. 9).

Do ponto de vista político, “[...] os governos podem utilizar o fornecimento de 
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armas como instrumento de política externa,  ampliando ou reduzindo o poder relativo de 

outros Estados ou movimentos insurgentes.” (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 10). 

Com isto, eles podem fortalecer aliados, influenciar equilíbrios regionais de poder, ou alterar 

o curso de uma guerra (FRACALOSSI DE MORAES, 2012).  “O apoio aos aliados pode 

também contribuir para o fortalecimento de uma aliança, pois aumenta a confiança mútua e 

padroniza  equipamentos,  o  que  amplia  a  interoperabilidade  entre  as  forças  armadas  de 

diferentes países.” (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 10). O Estado fornecedor acaba 

ampliando sua influência sobre elaboração e condução das políticas internas e/ou externas do 

país receptor:

Dessa forma, um Estado pode desejar que um aliado receba suas armas por questões 
puramente políticas,  o  que o motivará a  buscar  a  concretização da transferência 
ainda  que  esta  não  seja  racional  do  ponto  de  vista  estritamente  econômico. 
Inversamente, um Estado pode não permitir a realização de um “bom negócio” de 
venda de armamentos se julgar que este entrará em conflito com sua política externa 
ou  que  poderá  trazer,  no  longo  prazo,  consequências  indesejáveis.  Pode-se,  por 
exemplo, fortalecer  Estados que futuramente entrarão em conflito com o próprio 
país  que  lhe  forneceu  armas,  ou  as  armas  fornecidas  podem ser  desviadas  para 
outros  Estados  ou  movimentos  insurgentes.  Se  o  Estado  se  posicionar 
internacionalmente  como  neutro  ou  pacífico,  a  venda  de  armas  para  países  em 
conflito pode ainda comprometer este status. (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, 
p. 10-11).

Do ponto de vista econômico, se por um lado, as empresas buscam o mercado 

externo  para  ampliar  seu  faturamento  e  diversificar  seus  clientes,  diminuindo  assim  a 

dependência das aquisições realizadas por seu Estado de origem. Por outro, as exportações de 

armamentos, ao permitirem aumentar a escala de produção e reduzir o custo de aprendizagem, 

possibilitam que o Estado de origem compre equipamentos de defesa mais baratos.36 Elas 

também possibilitam que as empresas aumentem sua viabilidade econômica, diminuindo a 

dependência de subsídios governamentais (FRACALOSSI DE MORAES, 2012).

Os  fatores  econômicos  que  influenciam  o  mercado  de  defesa  tanto  podem  ser 
macroeconômicos quanto microeconômicos. Por se tratar de uma função precípua 
do Estado (e somente dele), do ponto de vista macroeconômico o mercado de defesa 
é afetado pelo orçamento governamental para a área. Este por sua vez, é afetado pelo 
nível e crescimento do produto, pela inflação, juros e, principalmente, pelos usos 
alternativos que os recursos da área de defesa apresentam. Do lado microeconômico, 
como qualquer outro mercado, o mercado de defesa é afetado pelos preços relativos, 
pela produtividade (tanto da mão de obra quanto do capital),  custos etc.  (ABDI, 
2010, p. 17).

36 Não existe consenso de que este fenômeno, realmente, ocorra. Autores, como Todd Sandler e Keith Hartley, 
apontam a ocorrência de um aparente paradoxo no mercado de defesa. Segundo esses autores, se por um lado as  
empresas  reduzem  seus  custos  com um aumento  da  escala  de  produção,  por  outro,  a  demanda  é  afetada,  
negativamente,  pela  produtividade  crescente.  Como  resultado,  o  custo  unitário  de  um  produto  cresce 
aproximadamente 10% ao ano, fazendo assim seu preço dobrar a cada 7,25 anos (ABDI, 2010).
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Como  os  principais  compradores  mundiais  de  grandes  armamentos  são  os 

Estados,  quando seus governantes  decidem apoiar  a  criação de um parque industrial  para 

competir no mercado internacional de armamentos, suas Forças Armadas acabam funcionando 

como ferramenta de propaganda e reserva de mercado para seus produtos. Com isso, o Estado 

acaba  sendo  “obrigado”  a  comprar  parte  produção  de  sua  indústria,  o  que  pode  acabar 

comprometendo suas finanças.

Outra realidade imposta aos governantes dos países produtores e exportadores de 

armas  é  a  necessidade  de  negociar  com  governos  pouco  confiáveis  e  atuar  em  regiões, 

politicamente, instáveis  (THE ECONOMIST, 2002). Eles ainda correm o risco de verem os 

equipamentos produzidos por suas empresas sendo desviados e/ou utilizados em massacres 

contra a população civil, prejudicando assim sua reputação, ou em ataques a Estados aliados, 

dificultando a manutenção dessas alianças.

Uma  das  consequências  do  modo  de  organização  do  mercado  mundial  de 

armamentos  é  a  ocorrência  sistemática  do  pagamento  de  subornos  (THE  ECONOMIST, 

2002). A revista  The Economist informa que, em 2002, o Departamento de Comércio dos 

Estados  Unidos  calculava  que  o  comércio  de  armamento  representava  1%  do  comércio 

mundial,  mas respondia por  50% dos subornos pagos em transações  internacionais  (THE 

ECONOMIST, 2002):

De acordo com Laurence Cockcroft, presidente do braço britânico da Transparência 
Internacional, um órgão dedicado ao combate à corrupção, existem várias razões 
pelas quais a indústria de defesa é tão suscetível ao suborno e corrupção. Em razão 
dos benefícios de exportação e preocupações de segurança os detalhes de transações 
de armas são geralmente mantidos em segredo.  Devido a queda dos gastos com 
defesa desde o fim da guerra fria, os acordos de exportação acabam sendo tratados 
como vitais para a  sobrevivência de uma empresa e a  preservação de empregos. 
Como os negócios geralmente são grandes, e envolvem bens de elevado valor, se 
torna  mais  fácil  esconder  o  pagamento  de  comissões  ou  subornos.  E  nem todo 
mundo concorda que subornos são necessariamente uma coisa má: por exemplo, na 
Grã-Bretanha  eles  eram  legais  e  dedutíveis  do  imposto  devido  até  dezembro 
passado. (THE ECONOMIST, 20 de julho de 2002).37

O pagamento de suborno acaba distorcendo o mercado mundial de armamento, 

dificultando ainda mais a concorrência e aumentando, artificialmente, o preço dos produtos. A 

corrupção também é prejudicial para as empresas, já que prejudica a imagem e pode reduzir a 

competitividade  (THE  ECONOMIST,  2002).  Empresas  importantes,  como  as  americanas 

Boeing  e  Lockheed  Martin,  e  políticos  influentes,  como  o  ex-Primeiro  Ministro  alemão 

37 Disponível em: <http://www.economist.com/node/1223501>, acessado em: 22/09/11.

http://www.economist.com/node/1223501
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Helmut  Kolh,  foram personagens  de  escândalos  de  corrupção  envolvendo  a  indústria  de 

armas.

4.1 Os efeitos da Guerra Fria na Indústria de Defesa

Os principais produtores mundiais de armamento alcançaram essa posição durante 

as duas Guerras Mundiais e ao longo da Guerra Fria. Esses conflitos inauguraram a era da 

chamada  “guerra  total”38,  e  obrigaram os  envolvidos  realizarem um grande  esforço  para 

obtenção  da  vitória.  Isso  implicou  na  construção  de  um  complexo  industrial  voltado, 

permanentemente, para o desenvolvimento e produção de armamentos.39

Na  Guerra  Fria,  alguns  países,  sobretudo  Estados  Unidos  e  União  Soviética, 

passaram a investir parcelas consideráveis de seus orçamentos na criação, desenvolvimento e 

manutenção  de  seus  complexos  industriais  bélicos.  Para  amortizar  esses  investimentos  e 

aumentar  a influência política e econômica sobre seus aliados,  o comércio de armamento 

começou a ser incentivado.

A defesa  desse  comércio  torna-se  relevante  na  década  de  1960,  depois  que  o 

governo  norte-americano  criou,  em  1961,  o  International  Logistics  Negotiations, para 

promover,  ativamente,  a  venda  dos  produtos  de  sua  indústria  bélica.  Esse  exemplo  foi, 

rapidamente, seguido pelo governo da Grã-Bretanha, que contratou Sir Donald Stokes para 

melhorar as vendas dos armamentos britânicos (THE ECONOMIST, 2002).

No fim da década de 1980, a  Guerra Fria  foi  encerrada.  Como consequência, 

ocorreu uma redução considerável no orçamento mundial de defesa. “Para se ter uma ideia, 

uma vez que a possibilidade de conflito entre duas super-potências estava afastada, entre 1987 

e 1997 os orçamentos mundiais decaíram 40% ao todo.” (ABDI, 2010, p. 18). Neste cenário, 

para garantir sua sobrevivência, as empresas do setor foram obrigadas a se reestruturarem.

Nesse processo de reestruturação, muitas empresas faliram, outras passaram por 

fusões e/ou aquisições, “[...] sendo os processos mais relevantes os que deram origem às cinco 

38 A  guerra  total  ocorre  quando  dois  ou  mais  países  que  estão  guerreando  buscam  assegurar  a  rendição 
incondicional, e/ou destruição total, de seus adversários. Para isso, todos os recursos disponíveis – humanos,  
financeiros,  industriais,  científicos  e  tecnológicos  -  são direcionados  para  a  obtenção  da  vitória  no conflito 
(HOBSBAWM, 2004).
39 Antes desse período, o mais comum era que as indústrias fossem recrutadas, direcionando sua produção para 
auxiliar no esforço de guerra. Após o fim do conflito, elas voltavam para sua atividade original.
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gigantes do setor: Lockheed Martin, Boing-McDonell Douglas, Northrop Grumman, General 

Dynamics e Raytheon.” (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 36). Como resultado, houve 

uma concentração da capacidade industrial  bélica em poucos países do mundo. E mesmo 

nesses locais, predominam os grandes conglomerados industriais.

Com o fim da Guerra Fria, houve uma grande oferta de armamento usado, com 

isso, o mercado mundial ficou saturado. Países como a Ucrânia e Bielorrússia venderam parte 

dos  seus  arsenais,  resultando  em uma redução  dos  preços  dos  equipamentos  militares.  A 

Ucrânia vendeu, abaixo do preço de mercado, caças para o Sri Lanka (FRACALOSSI DE 

MORAES, 2012):

[Já] Bielorrússia forneceu para a Hungria, nos anos 1990, 100 carros de combate T-
72 usados a um custo unitário de US$ 130 mil,  enquanto um equivalente norte-
americano, o M-60, também usado, foi vendido para o Bahrain por US$ 1,4 milhão a 
unidade;  para Tailândia por US$ 1 milhão e para Taiwan por US$ 743 mil  [...]. 
(FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 40).

O  fim  da  polarização  leste-oeste  também  trouxe  mudanças  importantes  na 

geopolítica  mundial.  Houve  a  “[...]  emergência  e  predominância  dos  conflitos  não 

tradicionais,  seja  no  que  se  refere  às  partes  envolvidas,  seja  no  que  se  refere  às 

estratégias/táticas de combate.”40 (ABDI, 2010, p. 19-20). Isso acabou gerando novos desafios 

e demandas para as Forças Armadas e consequentemente para a indústria de defesa.

Como, na década de 1990, houve uma queda nos orçamentos militares, redução na 

demanda de equipamentos bélicos e reestruturação do setor industrial, houve um aumento da 

pressão sobre governos para auxiliarem a indústria no esforço de exportação. Este foi o único 

período, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que as exportações foram relativamente 

importantes  para  a  indústria  bélica  norte-americana,  que,  devido  à  sua  capacidade  de 

produção,  é  capaz  de  influenciar  o  funcionamento  do  mercado  mundial  de  armamentos 

(FRACALOSSI DE MORAES, 2012).

Esse período também foi de grande preocupação para a comunidade internacional. 

Temia-se  que,  com a  diminuição  dos  investimentos,  na  manutenção  e  modernização  dos 

arsenais, os países do terceiro mundo e/ou grupos terroristas pudessem ter acesso à tecnologia 

militar avançada. Contudo, até o presente momento, não temos notícia de que isso possa ter 

ocorrido.

40 Convencionou-se chamar essas mudanças de Revolução nos Assuntos Militares ou  Revolution in Military  
Affairs, RMA (ABDI, 2010).
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Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o mercado mundial de 

armamento  se  recuperou.  Esse  atentado provocou uma mudança  na  política  externa  e  de 

defesa  norte-americana.  Sob o pretexto de combater  o  terrorismo e eliminar  as  armas de 

destruição em massa de Saddam Hussein, o governo de George W. Bush envolveu os EUA na 

guerra no Afeganistão e do Iraque. Esses conflitos impulsionaram o aumento do orçamento 

militar norte-americano, o que significou um aumento da demanda por novos equipamentos 

militares.

Os atentados em Nova Iorque, juntamente com os de Londres e Madri, mostraram 

que nenhum país está imune a ataques terroristas. Essa condição fez vários países retomarem 

seus  investimentos  em defesa  e  segurança,  provocando,  assim,  um aumento  dos  recursos 

destinados à indústria bélica mundial. Contudo, com a crise econômica de 2008, a tendência é 

que os orçamentos militares voltem a cair. 

4.2 A Indústria de Defesa no Brasil

A fundação da indústria de defesa, no Brasil, remonta ao período colonial, com a 

criação da Casa do Trem, hoje arsenal de guerra do Exército, e do Arsenal da Marinha, ambos 

no Rio de Janeiro (BAPTISTA DA COSTA, 1994). Contudo, foi só a partir da década de 

1960, que o país começou a desenvolver, e consolidar, um complexo industrial voltado para a 

fabricação de grandes armamentos.

O contexto político-econômico, no final dos anos 60, e início dos 70, permitiu o 

aumento da demanda por produtos estratégicos de defesa no Brasil. Neste período, o país era 

administrado pelos militares que conquistaram o poder, através de um golpe de Estado em 

1964. Esse governo tinha ambição de transformar o país em uma potência. Para isso, eles 

aprofundaram a política desenvolvimentista:

Nesse período, a economia brasileira  apresentava um crescimento excepcional,  o 
chamado  'Milagre  Econômico',  que  era  resultado  de  uma  política  econômica 
expansionista,  cuja  orientação  estratégica  estava materializada no projeto  “Brasil 
Grande  Potência”.  Neste  contexto  deu-se  início  a  um  número  de  programas 
militares,  que  visava  um  completo  reequipamento  e  modernização  das  Forças 
Armadas Brasileiras, de modo a ampliar o poder dissuasório do país. (ABDI, 2011, 
p. 09).

O  governo  brasileiro,  dentro  da  política  desenvolvimentista  daquele  período, 

apoiou  e  orientou  a  expansão  da  indústria  de  defesa  nacional.  Além  de  fornecer  apoio 
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logístico e financeiro aos empreendimentos da iniciativa privada, ele criou empresas estatais e 

de capital misto para desenvolver alguns de seus projetos estratégicos (ABDI, 2011). A Imbel, 

Embraer,  Helibras41,  Avibras  e  Engesa42,  são  exemplos  de  empresas  criadas  e/ou  que 

receberam esse apoio:

[A] política de expansão e fortalecimento da BID estava diretamente vinculada à 
conquista da capacitação em novas tecnologias. Para isso, as empresas passaram a 
adotar estratégias de engenharia reversa, licenciamento, desenvolvimento próprio ou 
uma combinação destas. (ABDI, 2011, p. 18).

No plano  das  relações  internacionais,  o  fim  do  Military  Assistence  Program, 

MAP,  contribuiu  para  o  desenvolvimento  do  complexo  industrial  bélico  brasileiro.  Esse 

programa, fruto de um acordo militar entre Brasil e Estados Unidos, previa que os militares 

brasileiros receberiam equipamentos e treinamento das forças armadas norte-americanas, isso 

inibia  o  desenvolvimento  da  indústria  nacional  e  aumentava  a  influência  militar  norte-

americana no país (BAPTISTA DA COSTA, 1994). Outro fator importante foi o estado das 

relações diplomáticas entre os Estados Unidos e União Soviética. Elas deixavam margem para 

países como o Brasil construírem sua indústria de defesa e ocuparem nichos de mercados que 

não interessavam às grandes potências.

O auge da  indústria  bélica  nacional  foi  alcançado entre  a  segunda metade  da 

década de 1970, e final dos anos 80.43 Nesse período, além de atender uma parte importante 

da demanda das Forças Armadas, as empresas brasileiras conseguiam exportar seus produtos 

para diversos países da África, Europa, América Latina e Oriente Médio44. Elas produziam 

desde  os  equipamentos  mais  simples,  como  fardamentos  e  armas  de  pequeno  porte,  até 

aqueles considerados mais complexos, como carros, navios e aviões de combate (PEREIRA, 

41 A Helibras era uma das poucas empresas de defesa no Brasil onde capital era majoritariamente estrangeiro. Ela 
foi criada devido a um pedido do governo brasileiro para que a empresa francesa Aérospatiale instalasse uma 
montadora de helicópteros no país.
42 A Engesa foi fundada em 1953, mas só a partir da década de 1970 é que ela passa a se dedicar a produção de  
veículos militares.
43 As diversas fontes que consultamos divergem bastante acerca da importância alcançada pela indústria bélica  
brasileira  neste  período.  Encontramos  autores  afirmando que  ela  chegou  a  figurar  entre  as  dez  maiores  do 
mundo, assim como encontramos aqueles defendendo que o “sucesso” dessa indústria era decorrente do excesso 
de propaganda, das fraudes e/ou artifícios contábeis.
44 Entre 1975 e 1992, os cinco maiores compradores de equipamento militar brasileiro foram respectivamente:  
Iraque, Líbia, Reino Unido, Colômbia e França. Nesse período, o Brasil exportou aproximadamente 4,15 bilhões 
de dólares em armamento. Iraque e Líbia responderam por aproximadamente 40% desse valor (FRACALOSSI 
DE MORAES, 2012). Para Fracalossi de Moraes, “a inserção externa da indústria bélica brasileira foi forte entre 
a segunda metade dos anos 1970 e o início dos anos 1990 apenas se for comparada a de países que não eram 
potências militares e com a existente no Brasil até então” (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 30).
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1994).45

Na segunda metade da década de 1980, a indústria brasileira de defesa entra em 

crise46, indo, praticamente, à falência nos anos 90. Entre os principais motivos que levaram a 

essa  situação,  destacam-se:  a  crise  fiscal  do  Estado  brasileiro,  que  impôs  restrições 

orçamentárias às Forças Armadas47; a ausência de uma política nacional de defesa e de uma 

política industrial de defesa para orientar a produção da indústria nacional; a inexistência de 

uma política nacional de compras governamentais; a inexistência de um Ministério da Defesa 

para coordenar os esforços do setor; (PEREIRA, 1994) o fim da Guerra Fria48; o fim da guerra 

entre Irã e Iraque, sendo este último o maior comprador de produtos brasileiros; as relações 

entre civis e militares no final da década de 1980 (DAGNINO, 2007).

Para Fracalossi de Moraes a indústria brasileira entrou em dificuldades devido a 

três grandes motivos: i) ela era muito dependente do mercado externo, que é sujeito a grandes 

variações de um ano para outro, e possuía uma carteira de clientes concentrada; ii) com o fim 

da guerra fria, ouve uma redução na importação mundial de armamentos; e iii) diante deste 

cenário o governo brasileiro preferiu não adotar medidas que garantissem a sustentabilidade 

econômica das empresas (FRACALOSSI DE MORAES, 2012). Esta escolha está inserida 

dentro do processo de abertura do mercado brasileiro à concorrência de empresas estrangeiras, 

e da concepção de como o país deveria inserir-se no processo de globalização:

Em  síntese,  os  problemas  estruturais  que  levaram  ao  enfraquecimento  dessa 

45 Apesar da produção diversificada, a indústria nacional não conseguia atender plenamente as exigências mais 
complexas das Forças Armadas brasileiras, isso fica evidente ao analisarmos a pauta de importações militares do 
período.  Isso  ocorria  porque  a  indústria  brasileira  só  conseguia  produzir  equipamentos  de  baixa  e  média 
complexidade tecnológica (ABDI, 2011 e DAGNINO, 2010).
46 Fracalossi Moraes afirma que esse enfraquecimento da indústria ocorreu nos anos de 1990 (FRACALOSSI DE 
MORAES, 2012).
47 Segundo Renato Dagnino, de 1984 a 1990, o gasto militar brasileiro é crescente, nos anos de 1991 e 1992 há  
uma queda importante nesses gastos (DAGNINO, 2010). O estudo de Fracalossi Moraes também constata essa 
queda, contudo, ele mostra que de 1993 a 2010, com exceção dos anos de 1996, 1997 e 2003, os gastos militares  
brasileiros, em valores absolutos, são crescentes. Já em relação ao PIB, Fracalossi Moraes mostra que de 1993 a 
2002, o gasto brasileiro oscila entre 1,5 e 2%, atingindo seu pico em 2001. Entre os anos de 2003 e 2007, esse 
gasto  se  estabiliza  em  torno  de  1,5%  do  PIB,  e  a  partir  de  2008,  ele  assume  uma  tendência  de  alta  
(FRACALOSSI  DE  MORAES,  2012).  No  entanto,  Fracalossi  Moraes  faz  uma  ressalva  em  relação  ao 
crescimento do gasto brasileiro com defesa na década de 1990. Segundo o órgão, de 1993 a 1999, o crescimento 
do gasto brasileiro com defesa é explicado como sendo uma recuperação da queda ocorrida no período 1990-
1992. Ainda segundo Fracalossi Moraes, em 1999, o Brasil gastava, neste setor, apenas 1,1% a mais do que em 
1988 (FRACALOSSI DE MORAES, 2012).
48 Para alguns autores, o fim da Guerra Fria não foi tão importante para o colapso da indústria bélica brasileira,  
eles argumentam que o setor já estava em sérias dificuldades, e praticamente, falido. Para eles, o fim da guerra  
entre Irã e Iraque, juntamente com a primeira guerra do Golfo trouxeram mais problemas para indústria brasileira 
pois, afetaram ,diretamente, seu o principal cliente.
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indústria  foram  a  excessiva  dependência  das  exportações  em  conjunto  com  a 
ausência  de  políticas  de  apoio  por  parte  do  Estado  brasileiro,  em  um  cenário 
internacional  de  forte  redução  nas  importações  de  equipamentos  militares. 
(FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 41).

Assim como ocorreu  com a indústria  bélica  ao redor  do  mundo,  as  empresas 

brasileiras tentaram se reorganizar para enfrentar a nova realidade do setor. Contudo, sem o 

apoio governamental, isso não foi, totalmente, possível. Algumas empresas, como a Engesa, 

foram à  falência.  Outras,  como a  Embraer,  a  Helibras  e  Avibras,  fecharam suas  divisões 

militares, redimensionaram sua linha de produção e/ou tentaram sobreviver através de sua 

inserção no mercado civil.

4.3 Indústria de defesa brasileira nos governos do PSDB e do PT

A eleição de Fernando Henrique coincide com o término de um ciclo na indústria 

nacional  de defesa.  Ela estava em crise havia algum tempo,  as exportações brasileiras de 

armamento vinham em uma tendência de queda desde 1987. Contudo, na década de 1990, a 

situação agravou-se, atingindo seu pior resultado entre os anos de 1999 e 2001. Neste período, 

essa indústria não conseguiu exportar seus produtos. A partir de 2002, a tendência reverteu-se 

e foi crescente até o triênio 2008-2010.

Na década de 1990, as exportações saíram de um patamar de 502 milhões de 

dólares no triênio 1990-1992, para 0 (zero) dólares no triênio 1999-2001. Na década seguinte, 

as exportações brasileiras saíram de 117 milhões no triênio 02-04, para 512 milhões no triênio 

2008-2010. Nesse período, os principais produtos exportados foram aeronaves, equipamentos 

de artilharia, mísseis, navios, sensores e blindados (FRACALOSSI MORAES, 2012).

Esta redução das  exportações brasileiras  de Produtos  Estratégicos  de Defesa  [na 
década  de  1990]—  para  apenas  13%  do  volume  anteriormente  obtido  —  está 
relacionada com três fatores: a) fim do ciclo de vida dos produtos tradicionalmente 
exportados; b) os novos produtos mais sofisticados, como o caça tático  AMX  e o 
carro  de  combate  EE-T1  Osório,  não  foram  aceitos  no  mercado  internacional, 
principalmente por erros na análise dos mercados e por questões geopolíticas; c) 
saturação e retração dos principais mercados, em decorrência de diversos fatores, 
particularmente o fim da Guerra Fria. Pelo lado da oferta observa-se que a maioria 
das  empresas  apresentava  baixa  escala  empresarial  —  tanto  produtiva  como 
financeira  —,  reduzida  capacidade  administrativa,  além  de  uma  capacitação 
tecnológica  restrita  aos  produtos  de  baixa e  média  intensidade.  Neste  sentido,  a 
maior parte das empresas estava concentrada nos segmentos militares convencionais 
como a produção de munições, armas leves, sistemas de artilharia, veículos militares 
sobre rodas e aeronaves de transporte, treinamento e combate leves, praticamente 
inexistindo  empresas  nos  segmentos  tecnologicamente  mais  sofisticados  como o 
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espacial, o nuclear e o de sistemas informatizados. (ABDI, 2011, p. 20).

Diante  desse quadro  de  dificuldades,  a  indústria  de  defesa  necessitaria  de  um 

grande  apoio  governamental,  para  recuperar-se  e  manter-se  viável. Contudo,  o  contexto 

político-econômico,  nacional  e  internacional,  era  desfavorável  para  o  oferecimento  desse 

auxílio. E como esse tema não estava entre as prioridades do governo Fernando Henrique, ele 

decidiu submeter a indústria de defesa ao mesmo tratamento que vinha sendo dado aos demais 

setores da economia. Com isso, ela foi obrigada a tentar reestruturar-se com o mínimo de 

apoio governamental.

Durante  o  governo  FHC,  o  grande  programa  governamental  que  ainda 

movimentou a indústria nacional de defesa foi a construção do SIVAM, Sistema de Vigilância 

da Amazônia49, mesmo assim, poucas empresas nacionais participaram deste projeto:

A quase  totalidade  dos  demais  programas  militares  continuou  sofrendo  com  as 
demandas irregulares e os baixos volumes de recursos disponibilizados, de forma 
que em muitos casos as Forças Armadas Brasileiras precisaram recorrer à aquisição 
de equipamentos militares usados, as denominadas “compras de oportunidade”, para 
manter a capacidade operacional. (ABDI, 2011, p. 10).

Entre os equipamentos adquiridos pelas Forças Armadas Brasileiras, através de 

“compras  de  oportunidades”,  destacam-se:  navios,  carros  de  combate,  aviões  de  caça,  de 

reabastecimento e transporte de tropas (ABDI, 2011). Esses equipamentos de segunda mão, 

mesmo  defasados  tecnologicamente,  atendiam  as  necessidades  básicas  dos  militares 

brasileiros.

A partir de 2003, há um aumento dos recursos destinados ao reaparelhamento das 

Forças Armadas Brasileiras. Entre os anos de 2008 e 2010, esse crescimento torna-se um 

pouco  mais  acelerado  (ABDI,  2011).  Porém,  mesmo  com  o  aumento  das  verbas  para 

investimento,  a despesa com a folha de pagamento ainda responde por cerca de 80% do 

orçamento do Ministério da Defesa. Isso acaba limitando a capacidade do órgão financiar os 

projetos em andamento.

Essa retomada do investimento para aquisição de equipamentos militares coincide 

com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assume a Presidência da República 

com o país,  atravessando dificuldades  financeiras,  em meio  a  uma crise  de confiança  no 

futuro  da  política  econômica  brasileira.  Para  reverter  esta  situação,  a  equipe  econômica 

49 As principais empresas nacionais que participaram desse programa foram a Embraer, a Esca Engenharia, que 
faliu em 1995, e foi substituída pela Fundação de Aplicações de Tecnologias Críticas - Fundação Atech (ABDI, 
2011).
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adotou,  inicialmente.  uma política conservadora e  de austeridade,  fato que gerou diversas 

críticas entre os aliados.

No tocante à estrutura de defesa, o governo deu segmento às reformas iniciadas na 

gestão  anterior.  Paralelamente,  ele  retomou  e/ou  deu  continuidade  aos  antigos  projetos 

militares que haviam sidos suspensos ou prorrogados por falta de recursos. “A estratégia era 

reverter  o  elevado  grau  de  sucateamento  em  que  se  encontravam  as  Forças  Armadas 

Brasileiras, procurando mantê-las operacionais, pois, apesar de crescentes, [os] recursos ainda 

eram insuficientes para um efetivo programa de modernização.” (ABDI, 2011, p.13).

Com os recursos limitados, o governo procurou avançar na criação de grupos de 

trabalho  e  na  instituição  de  políticas  públicas  específicas  para  a  indústria  de  defesa.  “O 

Ministério da Defesa (MD) criou a Comissão Militar da Indústria de Defesa (CMID), espaço 

permanente de diálogo entre o governo e a indústria bélica.” (FRACALOSSI DE MORAES, 

2012, p. 7); o Governo Federal aprovou a “Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID), 

que  estabeleceu  diretrizes  destinadas  a  incentivar  esta  indústria.”  (FRACALOSSI  DE 

MORAES, 2012, p. 7), e instituiu a nova “Política de Defesa Nacional (PDN) [que] abordou a 

importância da revitalização da indústria bélica brasileira, ao contrário da PDN anterior, de 

1996, que não fazia menção explícita ao tema.” (FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 7).

Em  2008,  foi  lançada  a  Política  de  Desenvolvimento  Produtivo  (PDP),  que 
considerou o complexo industrial de defesa como um dos Programas Mobilizadores 
em Áreas Estratégicas, e, em dezembro deste ano, a Estratégia Nacional de Defesa 
(END)  estabeleceu  a  revitalização  da  indústria  bélica  como  um  dos  três  eixos 
estruturantes para a defesa do país, ao lado da reorganização das Forças Armadas e 
da sua política de composição dos efetivos. Em 2011, por fim, foi lançado o Plano 
Brasil Maior, que deu continuidade à PDP, assim como a Medida Provisória no 544, 
com  medidas  de  incentivo  às  empresas  nacionais  de  produtos  de  defesa. 
(FRACALOSSI DE MORAES, 2012, p. 7).

A aquisição de equipamentos também recebeu atenção durante o governo Lula. 

Ele iniciou, em substituição ao projeto FX, o projeto FX-2 para comprar 36 caças para FAB. 

Esses aviões deverão ser construídos em parceria com empresas brasileiras. Conforme prevê a 

Política de Defesa Nacional e Estratégia Nacional de Defesa, o vencedor da licitação deverá 

transferir tecnologia de aviação para o país. A expectativa é que, com o know-how adquirido, 

a indústria brasileira seja capaz de desenvolver uma geração de aviões nacionais.

No mesmo período,  o  governo assinou um acordo militar  com a  França,  que 

resultou no Programa de desenvolvimento de Submarinos, PROSUB. Ele prevê a aquisição de 

quatro submarinos convencionais da classe  scorpène, e um casco para o submarino nuclear 
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brasileiro. O projeto prevê também a participação de empresas nacionais, a construção de uma 

infraestrutura específica.

Além desses dois projetos, o governo também investiu no desenvolvimento de um 

sistema de radar móvel, na criação de um carro de combate nacional, no veículo lançador de 

satélite, VLS. Ele também adquiriu dois VANT's, veículo aéreo não tripulado, para auxiliar na 

vigilância das fronteiras. Entre 2011 e 2020, o governo federal espera investir cerca de R$ 60 

bilhões de reais em programas de reaparelhamento e adequação militar. Deste total, cerca de 

30% serão investidos em projetos já contratados,  27,7% destinam-se a  projetos que estão 

sendo  licitados,  27%  irão  para  programas  que  estão  na  fase  de  estudo,  e  15,3%  serão 

destinados a produtos que estão na fase de desenvolvimento (ADBI, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos  nos  capítulos  anteriores,  no  final  dos  anos  1980  e  início  dos  1990,  o 

sistema internacional passou por profundas transformações políticas, econômicas e sociais. 

Foi neste período que o sistema socialista entrou em colapso, resultando no fim da Guerra 

Fria  e  no esfacelamento  do bloco soviético.  Com isto,  os  EUA estabeleceram-se como a 

grande potência política, econômica e militar do mundo. E países, como Alemanha, França, 

Japão e China firmaram-se como polos regionais de poder político e econômico.

O encerramento da disputa entre Estados Unidos e União Soviética abriu espaço 

na  agenda  política  internacional  para  a  discussão  de  temas  que  eram  ofuscados  pela 

competição político-ideológica dessas potências. Esses assuntos decorriam de problemas que 

os  Estados  nacionais,  dificilmente,  conseguiriam  resolver  isoladamente.  Desta  forma,  o 

fortalecimento  das  instituições  multilaterais,  viabilizada  pela  necessidade  de  cooperação 

interestatal,  aparecia  como  uma  solução  promissora  para  enfrentar  os  desafios  políticos, 

sociais, econômicos e ambientais que se apresentavam.

O término da competição pela hegemonia mundial permitiu também que outros 

atores importantes,  como ONG's e empresas multinacionais,  atuassem mais  livremente no 

sistema  internacional.  Algumas  destas  instituições  possuíam  mais  poder  político,  e/ou 

econômico,  do  que  a  maioria  dos  Estados  nacionais  então  existentes.  Essa  condição, 

juntamente  com  a  necessidade  de  cooperação,  motivou  questionamentos  sobre  a 

obsolescência do modelo de organização internacional baseado na figura do Estado-Nação.

Como, nesse período, diversos países que participaram da corrida armamentista 

tentavam recuperar suas economias, e como o ambiente internacional era mais favorável à 

cooperação, avaliou-se que demonstrar poder militar era menos importante do que projetar 

poder econômico, comercial e científico, houve uma redução dos orçamentos de Defesa nos 

principais países do mundo. Consequentemente, a demanda mundial de equipamentos bélicos 

foi  reduzida,  e  como tivemos  alguns  países  vendendo  parte  de  seus  arsenais,  o  mercado 

armamento ficou saturado. Isto gerou uma crise nas principais indústrias bélicas do mundo, 

que, para evitar a falência do setor, foram obrigadas a se reestruturarem.

Nessa mesma época,  final  dos anos 80 e  início dos  90,  os países da América 

Latina estavam em um processo de transição da ditadura para a democracia. Os governos 

latino-americanos tentavam consolidar o regime democrático enquanto procuravam se adaptar 
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à  nova  realidade  internacional.  Eles  também  buscavam  resolver  os  problemas  fiscais  e 

econômicos que a maioria dos Estados enfrentava. Diante desses desafios, e necessitando de 

auxílio  internacional,  os  governantes  latino-americanos  foram  “obrigados”  reestruturar  o 

aparato estatal, cortar gastos públicos e abrir a economia à concorrência estrangeira. Foi neste 

contexto que Fernando Henrique Cardoso elegeu-se, em 1994, presidente do Brasil.

Ao assumir a presidência da República, Fernando Henrique Cardoso teve que se 

adaptar ao contexto internacional vigente, enquanto tentava resolver os problemas brasileiros. 

Ele  assumiu um país  que  possuía  pouco poder  relativo  e  precisava  de  auxílio  financeiro 

externo. Essa situação deixava pouca margem para seu governo adotar medidas inovadoras na 

política externa. Como era necessário melhorar a imagem brasileira no exterior, FHC praticou 

a diplomacia presidencial, tentou melhorar a relação com parceiros tradicionais e fez o Brasil 

aderir a alguns tratados internacionais de desarmamento. O presidente tentou ainda integrar o 

país ao processo de globalização e fortalecer organismos multilaterais de cooperação.

A participação  brasileira,  nesses  acordos,  condicionou  o  desenvolvimento  dos 

principais projetos da indústria bélica e das políticas de defesa nacional na década seguinte. 

Na política externa, essa participação foi utilizada para atenuar eventuais desconfianças sobre 

as intenções do governo brasileiro ao tentar desenvolver um complexo industrial voltado para 

a  produção de equipamentos militares.  No setor industrial,  serviu como incentivo para se 

investir na fabricação de produtos e tecnologias de uso dual.

No início do governo FHC, a  situação da infraestrutura de defesa no país era 

precária.  Inexistia,  no  Brasil,  um órgão  que  centralizasse  os  assuntos  inerentes  à  defesa 

nacional,  não  existia  também  um  documento  para  orientar  a  atuação  das  instituições 

responsáveis por esse assunto. Com isso, diplomatas e militares não se entendiam sobre qual o 

papel a ser desempenhado por cada burocracia na defesa dos interesses do país. Para piorar, os 

militares ainda não estavam, totalmente, submetidos ao efetivo controle civil. E, apesar deles 

terem perdido prestígio político com o fim da ditadura, ainda tinham força política suficiente 

para atrapalhar a implementação das reformas idealizadas pelo governo.

Essa desorganização inviabilizava qualquer  projeto mais  ambicioso na área  de 

defesa  nacional.  Antes  de qualquer  iniciativa era  preciso reestruturar  institucionalmente  o 

setor. Para avançar nesse campo, o presidente Fernando Henrique aproveitou-se de algumas 

crises institucionais para adotar medidas que forçaram a construção de consensos mínimos. 

Isso  permitiu  a  elaboração  da  Política  Nacional  de  Defesa,  e  a  criação  do  ministério 

responsável por implementá-la.
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No que se refere à indústria nacional de defesa, a era FHC apresentou um contexto 

político-econômico, nacional e internacional, totalmente desfavorável ao setor. A eleição de 

Fernando Henrique coincidiu com o término de um ciclo nessa indústria. Sendo assim, ela 

necessitaria de um grande apoio governamental para se reestruturar e manter-se viável.

Contudo,  essa  indústria  possuía  algumas  características  que  a  aproximava  do 

modelo socioeconômico que o presidente desejava extinguir. E como as empresas do setor 

não conseguiam atender a demanda das Forças Armadas nacionais, o mercado mundial de 

armamento estava saturado, o contexto político internacional apontava para uma diminuição 

da importância do poder militar, e a pauta política brasileira estava sendo muito influenciada 

pela necessidade de reorganização econômica e reforma institucional do Estado, o governo 

decidiu não oferecer nenhum apoio diferenciado para a reorganização do setor bélico.

A partir de 2003, os assuntos relacionados à Defesa Nacional ganharam maior 

espaço na agenda política do país, e com isso passaram a receber uma maior atenção dos 

órgãos de imprensa. O Presidente Lula, em seu primeiro ano de mandato, para cumprir uma 

promessa  de  campanha,  e  atender  uma  antiga  reivindicação  castrense,  concedeu  um 

expressivo aumento salarial aos militares. Em seguida, seu governo procurou intensificar e 

trazer novos atores, para as discussões sobre a reorganização da Defesa Nacional. Para isto, o 

Ministério  da Defesa,  em parceria  com o Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia  e  BNDES, 

realizou o ciclo de debates intitulado “Atualização do Pensamento Brasileiro em Matéria de 

Defesa e Segurança”.

Nesses  encontros,  foram  discutidos  os  mais  diversos  assuntos  relacionados  à 

Defesa Nacional. Contudo, os debates sobre a necessidade de reaparelhamento das Forças 

Armadas  e  revitalização  da  indústria  nacional  de  produtos  de  defesa  foram os  que  mais 

chamaram a atenção de representantes do governo, empresários, militares e acadêmicos. As 

sugestões  e  reivindicações  suscitadas  pelos  debates  desses  dois  temas  começaram  a  ser 

colocadas em prática a partir de 2005.

No cenário internacional, os países tentavam adequar-se aos desdobramentos dos 

atentados terroristas de 11 de setembro. Os organismos internacionais, como a ONU e seu 

Conselho de Segurança, passavam por um processo de esvaziamento e perda de legitimidade 

como espaço para solução de conflitos. Outro desdobramento desses atentados foi a mudança 

na política externa americana, que se tornou mais agressiva, intensificando as ações militares 

do país. Isso, aliado à possibilidade de qualquer país ser alvo de atentados terroristas, gerou 

um aumento da sensação de insegurança no cenário internacional.
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Nesta época, se no campo político-militar havia a concentração e demonstração de 

poder por parte de algumas potências, na economia, o mundo assistia a intensa migração de 

capitais, e ao fortalecimento de países emergentes, como Brasil, Rússia Índia e China. Essa 

situação  possibilitou,  ao  governo  do  Brasil,  reivindicar  maior  influência  nas  negociações 

internacionais.  A diplomacia  do  país  procurou estabelecer  uma política  externa  voltada  a 

ocupação de espaços, a reorganização e fortalecimento dos organismos internacionais.

Lula tinha uma visão realista e pragmática das relações internacionais. Para ele, 

países  mais  poderosos  sempre  iram  pressionar  aqueles  com  menos  poder  relativo.  Para 

minimizar essa situação, seu governo procurou adequar a capacidade militar brasileira à sua 

força econômica. Para isso, ele continuou e aprofundou as mudanças legais e institucionais 

iniciadas por seu antecessor, aumentou os investimentos em equipamento, assinou acordos de 

cooperação técnica, sempre priorizando a transferência de tecnologia. Ele também associou o 

desenvolvimento econômico do país ao fortalecimento da indústria nacional de defesa. Com 

essa associação o governo Lula procurou transformar a política de defesa em uma política de 

Estado e não de governo.

Além de tentar diminuir a possibilidade de o país sofrer intimidações, e aumentar 

o  custo  de  uma  eventual  agressão  militar  ao  Brasil,  o  governo  Lula,  ao  investir  na 

reestruturação de uma indústria nacional de defesa, atende uma reivindicação de empresários, 

acadêmicos  e  militares.  Com  essa  atitude,  ele  também  procura  mostrar  à  comunidade 

internacional que o Brasil deseja ocupar mais espaços no campo político, econômico e militar.

Esperava-se ainda que o fortalecimento da indústria de defesa rendesse algumas 

divisas  para  o  país,  conduto,  com  a  crise  internacional  de  2008,  houve  uma  queda  no 

comércio  mundial  de  equipamentos  militares.  Mesmo  assim,  em  2009,  esse  mercado 

movimentou aproximadamente US$ 22 bilhões de dólares, sendo que, entre os anos de 2005 e 

2009, o valor acumulado foi de US$ 116 bilhões de dólares (ABDI, 2011). A perspectiva é 

que países tradicionais da Europa e América do Norte diminuam seus orçamentos militares e 

seus  exércitos  nos  próximos  anos.  Porém,  projeta-se  um  maior  protagonismo  militar  da 

América Latina, África e Ásia. Com isso, a expectativa é que indústria brasileira conquiste 

uma parte desse mercado e consiga aumentar suas exportações, que entre 2005 e 2010, foram 

de “apenas” US$ 666 milhões de dólares (FRACALOSSI DE MORAES, 2012).

A maioria dos projetos apoiados pelo governo Lula só estarão concluídos depois 

de 2020, ou seja,  os contratos durarão três mandatos presidenciais a frente do seu. O ex-
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ministro Nélson Jobim deu a entender que as principais forças políticas do país concordam 

com  os  rumos  da  política  de  defesa  vigente.  Segundo  ele,  o  resultado  das  eleições 

presidenciais, de 03 de outubro 2010, não irá alterar a condução dessa política. Com a vitória 

da  candidata  petista,  Dilma  Roussef,  e  com sua  provável  reeleição,  a  política  de  defesa 

implementada, durante o governo Lula, está sendo consolidada.
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