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RESUMO 

 
As aquisições de defesa são primordiais para a manutenção das forças armadas de acordo com as 

prioridades e objetivos determinados pelo Estado. O sistema de aquisição de defesa envolve todo o 

processo das aquisições e o seu gerenciamento. Desse modo, esse sistema complexo envolve 

diferentes níveis de escolha, como a determinação de qual equipamento será adquirido e a partir de 

qual fornecedor. Assim, o sistema de aquisição de defesa difere de acordo com o país que está sendo 

analisado, visto que diferentes fatores podem influenciar na sua organização, forma de gerenciamento 

e decisões tomadas. Dessa forma, através de uma extensa revisão de literatura, a dissertação tem como 

objetivo geral analisar o sistema de aquisição de defesa canadense e sueco buscando destacar quais 

fatores influenciam as aquisições e o próprio funcionamento de sistemas desse tipo. Ademais, o estudo 

tem como marco temporal o período entre 2001-2018. A partir do método de estudo de caso e 

utilizando artigos acadêmicos e documentos oficiais dos Estados, a pesquisa mostra que a maior parte 

dos fatores que influenciam o sistema de aquisição de defesa são os mesmos para os dois países e são 

relacionados ao Estado e as suas dinâmicas de interação no cenário internacional e nacional, além de 

que têm origem política e econômica. Essa composição dos fatores contribui para que o Sistema de 

Aquisição de Defesa atenda às necessidades de segurança dos atores estatais, ainda que de forma 

tecnologicamente limitada. 

Palavras-chave: Canadá; Sistema de aquisição de defesa; Suécia. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 
Defense acquisitions are essential for maintaining the armed forces in accordance with the priorities 

and objectives determined by the State. The defense procurement system involves the entire 

procurement process and its management. So, this complex system involves different levels of choice, 

such as determining which equipment will be purchased and from which supplier. Therefore, the 

defense procurement system differs according to the country being analyzed, since different factors 

can influence its organization, form of management and decisions taken. Thus, through an extensive 

literature review, the dissertation has the general objective of analyzing the Canadian and Swedish 

defense procurement system, seeking to highlight which factors influence the acquisitions and the 

functioning of such systems. Furthermore, the study is based on the period between 2001-2018. Using 

the case study method and academic articles and official documents from the states, research shows 

that most of the factors that influence the defense procurement system are the same for both countries 

and are related to the state and its dynamics on the international and national environment, in addition 

to having political and economic origins. This composition contributes to the Defense Procurement 

System to meet the security needs of state actors, albeit in a technologically limited way. 

Keywords: Canada; Defence procurement system; Sweden. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A disputa pelo poder é inerente à condição humana. Os conflitos permeiam a história 

das sociedades, em que os homens tentavam se sobrepor uns aos outros. Thomas Hobbes – 

Contratualista Britânico – dizia em sua obra “O Leviatã” (1651) sobre como os homens 

viviam em uma situação de constante ambição e alta sensação de desconfiança, pois tinham 

medo da morte violenta já que sempre tendiam ao choque, por causa da sua liberdade sem 

limites. Assim, todos os indivíduos buscavam a sobrevivência. Para solucionar essa situação 

de conflito e medo constante, teria sido criado, através de um pacto de submissão, o Leviatã. 

Dessa forma, há a transformação do estado de natureza para o estado político. 

 A Teoria Realista se apropria da visão pessimista de Hobbes, utilizando-a para analisar 

a manutenção do Estado e as relações de poder. Através de uma visão Realista do cenário 

internacional, temos que os Estados vivem em um ambiente anárquico, ou seja, não há um 

ente superior capaz de regular suas relações. Além disso, os atores estatais vivem sempre num 

ambiente de desconfiança, pois suas ações são de acordo com seus interesses e objetivos 

individuais. Dessa forma, o objetivo primordial de um Estado é o de garantir sua 

sobrevivência e integridade territorial. O segundo grande objetivo é expandir seu poder. Por 

isso há um extenso debate sobre o conceito de segurança, relacionado à presença de uma 

ameaça existente, podendo ser usadas medidas extraordinárias para combatê-la1. 

 Para que os Estados atinjam seus objetivos, em especial a garantia de sua soberania, 

eles veem, cada vez mais, a necessidade de investir em equipamentos militares para garantir o 

preparo e a capacidade de atuação das suas forças armadas. Apesar de o aparato tecnológico 

não ser um fator determinante na vitória de uma guerra, o equipamento certo no momento 

adequado pode fornecer uma condição superior ao seu adversário e garantir sua segurança.  

Essa relação ficou mais clara para os Estados após as duas grandes guerras mundiais 

no século XX. Tendo o continente Europeu como principal teatro de operações e conflitos, o 

ator estatal percebe que o investimento massivo em armamentos garante sua superioridade 

militar. O despreparo das forças armadas de um país para o conflito pode ter consequências 

catastróficas para o mesmo.  

Assim, para evitar a situação de despreparo e calamidade, os Estados investem em 

estratégias e políticas que assegurem sua capacidade de atuação, especificando objetivos e 

 
1 A pesquisa não se aprofundará na discussão sobre o conceito de segurança. Para mais informações, ver 

BUZAN; WAEVER; WILDE (1998). 
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formas de alcança-los. Nesse sentido, as Políticas de Defesa consistem em estratégias e 

planejamento de ações, principalmente pelas forças armadas, para garantir determinados 

objetivos estabelecidos pelo governo com base nas suas percepções sobre o sistema 

internacional. Os Estados possuem diversas formas de garantir sua segurança e preparar, da 

melhor forma possível, suas forças. Nesse sentido, temos as aquisições de defesa como uma 

das principais ferramentas estatais para dar suporte às forças armadas e alcançar as estratégias 

nacionais de segurança. 

O Sistema de Aquisição de Defesa (SAD) é um sistema complexo que visa gerenciar 

os processos de aquisição de um equipamento ou serviço necessário para dar o devido suporte 

às forças armadas afim de alcançar suas respectivas estratégias nacionais de segurança. Esse 

processo possui várias dimensões de escolha e abrange desde o desenvolvimento de um 

produto até a aquisição de um equipamento já pronto advindo do mercado internacional2.  

A análise dos Sistemas de Aquisição de Defesa apresenta relação direta com a 

manutenção das forças armadas, desenvolvimento tecnológico e segurança do Estado. 

Entretanto, poucos estudos no Brasil são voltados para a consolidação dessa área de pesquisa. 

Este trabalho busca contribuir para o pensamento acadêmico brasileiro na área. Além disso, 

explorar os casos do Canadá e da Suécia é importante visto que ambos apresentam 

experiências na área de aquisições de defesa que podem colaborar para o aprendizado 

brasileiro. Apesar da necessidade de levar em consideração as peculiaridades de cada 

realidade, Suécia e Canadá podem ser grandes exemplos para o Brasil e devem ser estudados 

de forma aprofundada. 

A pergunta que orientou esta pesquisa foi “em que medida o Sistema de Aquisição 

de Defesa Canadense e a Sueco atende às necessidades de garantia de segurança do 

Estado?”. O Estado e sua dinâmica política com outros atores, como a mídia e a própria 

sociedade, tem um papel central na dinâmica de funcionamento do SAD, influenciando os 

fatores, de natureza econômica, política e tecnológica, que compõem esse sistema complexo. 

Em decorrência desta questão de pesquisa, a hipótese considerada trabalhou com a premissa 

de que os sistemas de aquisição de defesa canadense e sueco atende às necessidades básicas 

de segurança, soberania e integridade territorial do Estado, ainda que de forma 

tecnologicamente limitada. 

Tendo sido desenvolvida dentro da área de concentração II – Defesa Nacional e Poder 

Político – a pesquisa teve como objetivo geral analisar os sistemas de aquisição de defesa 

 
2 DEFENSE ACQUISITION UNIVERSITY. Defense Acquisition Glossary. Disponível em: 

https://www.dau.mil/glossary/pages/3121.aspx. Acesso em: 27 Jun 2019. 
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canadense e sueco buscando destacar quais fatores influenciam as aquisições e o próprio 

funcionamento de sistemas desse tipo. Como objetivos específicos, a pesquisa busca: 1) 

Analisar os principais conceitos necessários para compreensão das nuances dos casos 

estudados; 2) Analisar todo o funcionamento o Sistema de Aquisição de Defesa do Canadá e 

da Suécia; 3) Identificar e analisar as políticas referentes às aquisições de defesa; 4) Traçar 

um perfil da base industrial de defesa dos países entre 2001-2018, analisando seu 

relacionamento com os atores que compõem o sistema de aquisição; 5) Estabelecer possíveis 

comparações entre as análises do Canadá e da Suécia no período estabelecido; 6) Estabelecer 

possíveis aprendizados para a realidade brasileira. 

O estudo foi realizado dentro do período entre 2001-2018, utilizando como marco o 

contexto do 11/09, que modificou novamente as relações de segurança e CT&I dos países. A 

dissertação utilizou como método o Estudo de Caso, que consiste no exame detalhado de 

aspectos de um período da história para testar ou desenvolver explicações possivelmente 

generalizáveis. Ademais, o método de estudo de caso pode incluir tanto a análise de um caso 

único como a comparação de um pequeno número de casos (GEORGE; BENNETT, 2005). 

A pesquisa realizada é classificada como descritiva, bibliográfica e documental. Isto 

porque buscou correlacionar, tendo como fontes artigos acadêmicos e documentos 

governamentais, os fenômenos que permeiam a política nacional canadense e sueca e os 

fatores que influenciam seus respectivos sistemas de aquisição de defesa. A abordagem 

qualitativa também se aplica ao estudo. Dessa forma, em primeiro lugar, a pesquisa se utilizou 

de uma revisão bibliográfica sobre economia de defesa, focando nos conceitos relativos ao 

sistema de aquisição de defesa. Em segundo lugar, foram empregados documentos oficiais do 

governo canadense e do governo sueco, além de livros sobre os respectivos países acerca do 

tema. 

Além dessa introdução e da conclusão, a pesquisa foi dividida em três capítulos. O 

primeiro deles é dedicado ao embasamento conceitual necessário ao estudo. Apesar de ser 

pensada dentro de aspectos da corrente realista, a dissertação não foi elaborada a partir de 

uma base teórica, mas de uma extensa revisão de literatura, destacando os conceitos 

importantes que seriam trabalhados ao longo da mesma. Assim, os principais textos 

abordados discutem a relação entre tecnologia, forças armadas e segurança, inclusive 

buscando entender o porquê dos investimentos estatais em aquisição e desenvolvimento de 

equipamentos militares. Ademais, conceitos importantes como Base Industrial de Defesa 

(BID), capacidade militar e acordos de offset são explorados nesse capítulo. 
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O segundo capítulo é dedicado a análise do caso canadense. Essa parte aborda com 

detalhes o desenvolvimento histórico do sistema de aquisição de defesa; a estrutura atual 

desse sistema, os agentes envolvidos e o processo pela qual as aquisições passam; as políticas 

importantes nesse setor, que representam uma forma de intervenção ou regularização estatal; e 

o desenvolvimento e estruturação da base industrial de defesa do país. Dessa forma, o capítulo 

busca explorar detalhes do SAD identificando ao longo dessa análise os fatores que o 

compõem e influenciam o seu funcionamento. O terceiro capítulo segue a mesma lógica, 

analisando o caso Sueco. 

A partir dos conceitos explicados no primeiro capítulo e de todos os fatores, estruturas 

e agentes apresentados no segundo e no terceiro capítulos, é na conclusão que foram 

apresentadas as análises sobre os fatores identificados nos capítulos anteriores e de que forma 

eles afetaram os sistemas apresentados. As relações entre esses fatores foram estabelecidas e 

as comparações verificadas entre o caso Sueco e Canadense foram realizadas, respondendo 

assim a pergunta de pesquisa contida nessa introdução e confirmando ou rejeitando a hipótese 

apresentada. 
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CAPÍTULO 1 

CONCEITOS BÁSICOS 
 

O Estado é uma forma de organização social que sofreu diversas mudanças e adquiriu 

características que determinam hoje o Estado contemporâneo, como a garantia dos direitos 

fundamentais – liberdade pessoal, econômica e política (BOBBIO, 1998). Além disso, essas 

unidades políticas são caracterizadas por um território geográfico delimitado, uma população 

e um conjunto de instituições que compõem sua estrutura. Assim, elas coexistem no sistema 

internacional, nem sempre através da cooperação. 

 Tradicionalmente, os estudos de Relações Internacionais apresentam o sistema 

internacional como anárquico, ou seja, não há um agente superior capaz de regular as ações 

entre os Estados. Assim, tendo como principal objetivo a garantia da sua sobrevivência e 

integridade territorial a partir desse cenário, essas entidades investem no aparelhamento e 

treinamento de suas forças armadas3 buscando a vitória em uma situação de conflito armado. 

 Desse modo, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi marcante para a constituição 

de mobilização de guerra e alguns desenvolvimentos tecnológicos para o âmbito militar; 

entretanto, foi na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que houve um maior interesse na 

pesquisa e no desenvolvimento tecnológico para aplicação no conflito como uma forma de 

contribuir para uma certa superioridade da força em situações adversas. Um exemplo disso foi 

o Projeto Manhattam e o desenvolvimento da Bomba Atômica. Esse evento marcou uma 

aproximação entre a ciência e o poder político. Assim, a Ciência e Tecnologia (C&T) passa a 

ser um componente importante nas demandas das forças armadas, determinando suas 

estratégias e suas aquisições de defesa. 

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo principal expor conceitos que serão 

necessários para as análises desenvolvidas no capítulo 2 e no capítulo 3. Assim, a primeira 

parte será dedicada ao conceito de Estado e o seu relacionamento com a ciência e o 

desenvolvimento tecnológico. Além disso, a sessão abordará o conceito de tecnologia, seu 

desenvolvimento no panorama político e industrial, e a relação com as forças armadas e as 

compras em defesa. A segunda parte abordará os conceitos relacionados com o sistema de 

aquisição de defesa em si, incluindo o debate sobre base industrial de defesa, tipos de 

aquisição e modelos de sistema. 

 
3 A pesquisa não se aprofundará na formação histórica das forças armadas ou nos debates acerca da sua 

profissionalização e das relações civis-militares. 
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1.1 ESTADO E TECNOLOGIA 

 

 A origem e compreensão do Estado moderno é complexa, entretanto, tem-se que seu 

surgimento se deu em concomitância com o desenvolvimento do capitalismo mercantil no 

final do século XV (BOBBIO, 1998). Dessa forma, esse período de transição histórica para a 

Era moderna teve seu fim com a Paz de Vestfália (1648), que foi fundamental para a 

instauração definitiva do Estado moderno como principal modelo de ator dentro do sistema 

internacional. Assim, esse ator é caracterizado pela sua soberania e busca pela unidade de 

poder (COLOMBO, 2007). 

 O Estado é uma forma de organização política que vai surgir no interior das relações 

feudais. Com uma fase de transição entre o período feudal e o Estado Moderno, essa nova 

forma de organização econômica e política é caracteriza pela consolidação de uma autoridade, 

tanto para fora daquele território quanto para dentro (BOBBIO, 1998). Assim, a primeira 

forma dessa organização ocidental foi caracterizada pelo Estado absoluto constituído pelo 

poder monárquico, que seria representado por um príncipe que, em teoria, não encontraria 

limitação ao seu poder. Dessa forma, é importante destacar que um dos fatores de análise 

referentes ao Estado é o elemento do poder (BOBBIO, 2017). 

Sendo um fenômeno relacional, o poder é definido como a capacidade de um impor a 

sua vontade sobre o outro, mesmo contra a sua vontade (BOBBIO, 1998; WEBER, 1991). 

Assim, as relações de poder envolvem uma série de elementos que contribuem para a sua 

dinâmica, sendo “parcialmente um fenômeno de força, coação e coerção” (DUVERGER, 

1992, p. 13). Dessa forma, percebe-se que o poder penetra a estrutura do Estado e influencia 

seus objetivos e ações. 

 Desse modo, o Estado moderno possui o monopólio do uso legítimo da força, sendo o 

poder militar um integrante importante dessa variável (SMIT, 2008). A partir do século XX, 

com as duas Grandes Guerras Mundiais, o binômio C&T passou a enquadrar nas políticas dos 

grandes países como uma forma de proporcionar maior desenvolvimento de seu poder militar 

(LONGO; MOREIRA, 2013). Percebe-se que a tecnologia passa a influenciar a agenda de 

segurança na era contemporânea (BUZAN; HERRING, 1998) e, inclusive, induzindo 

implicações políticas internamente, como a criação de burocracias estatais. Assim, a 

tecnologia militar tornou-se um tema político (SMIT, 2008). 
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Ao lado dos cientistas e engenheiros, os analistas de políticas e defesa 

envolveram-se em estudos sobre o impacto de novas tecnologias militares no 

controle de armas e na segurança nacional e internacional. [...] Pode-se 

concluir que as novas tecnologias militares resultantes da busca sistemática 

de inovação de armas transformaram profundamente a situação de segurança 

(inter) nacional e o estudo dessas questões de segurança (SMIT, 2008, p. 

731, tradução nossa4). 

 

 A tecnologia passa a ser associada ao poder relativo dos Estados, criando uma 

hierarquia no sistema internacional de acordo com suas capacidades de desenvolvimento e 

produção. Além disso, essa capacidade é associada à industrialização em si, o que acaba por 

gerar condições desiguais no cenário internacional (BUZAN; HERRING, 1998). Desse modo, 

tem-se que é necessário um ambiente propício para o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação, dependendo do tamanho do seu mercado e dos incentivos à Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D) (SACHS, 2000).  

O conceito de tecnologia abrange diferentes significados, o que dificulta não só as 

análises envolvendo esse fator, mas as estratégias do Estado sobre o mesmo. É necessário um 

conhecimento do que se busca para determinar como esse fator pode contribuir para o seu 

desenvolvimento e garantia de segurança, inclusive quantificando em termos de investimento 

a importância desse elemento para a sua sociedade. Assim, a tecnologia, em especial a militar, 

é o “hardware destinado à violência política organizada, combinado com a ampla gama de 

habilidades necessárias para criar, adaptar, reproduzir, operar e manter” (BUZAN; 

HERRING, 1998, p. 4, tradução nossa5).  

Sendo um fator importante no campo estratégico e político desde a Revolução 

Industrial, a tecnologia sofre com mudanças e revoluções que também afetam esses outros 

âmbitos (BUZAN; HERRING, 1998). Dessa forma, a tecnologia ajuda a moldar a agenda 

política e suas relações com outras entidades do sistema, inclusive alterando a linguagem e os 

limites entre eles (BIJKER, 2008). Além disso, observa-se que a tecnologia é, de certa forma, 

moldada por fatores sociais e processos de interação (COHEN, 2013). Assim, Bijker (2008) 

mostra como as interações sociais podem influenciar a forma como outras pessoas pensam e 

no que elas desenvolvem.  

Aplicando essa lógica ao nível dos Estados, observamos como as interações e suas 

percepções sobre o outro afetam suas prioridades políticas, principalmente porque os países 

 
4 “Next to the scientists and engineers, policy and defense analysts became involved in studies on the impact of 

new military technologies on arms control and national and international security. […] One may conclude that 

the new military technologies resulting from the systematic pursuit of weapons innovation have profoundly 

transformed both the (inter-) national security situation and the study of these security issues.” 
5 “hardware intended for organized political violence combined with the wide range of skills needed to create, 

adapt, reproduce, operate, and maintain it” 
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que lideram o avanço tecnológico impõem um padrão para o resto do sistema (BUZAN; 

HERRING, 1998). Isso pode causar à um Estado a percepção de urgência quanto ao 

investimento em mais desenvolvimento tecnológico para estar preparado perante seu vizinho 

ou que o mesmo precisa comprar melhores equipamentos para garantir sua capacidade de 

atuação no cenário internacional. Dessa forma, tem-se que “estilos nacionais de tecnologia 

podem refletir pressupostos políticos sobre a guerra no momento em que um projeto foi 

congelado” (COHEN, 2013, p. 134, tradução nossa6). 

 Devido a relação intrínseca entre ciência e tecnologia, a história das duas se relaciona, 

mesmo que a uma certa distância até o início do século XX. Desse modo, percebe-se na 

modernidade uma ascensão da ciência com a ideia de progresso em benefício do homem 

(KNELLER, 1980). Entretanto, apesar de termos marcos tecnológicos na história desde o 

período Paleolítico e reconhecermos a importância desses eventos, este trabalho analisou o 

desenvolvimento tecnológico a partir do final do século XIX. 

 A Revolução Industrial representou uma transformação profunda nas relações sociais e 

econômicas dos Estados. Com a industrialização, os países passaram a disputar mercado 

consumidor e matéria-prima, utilizando máquinas e muita energia na sua produção, e 

intensificando as mudanças tecnológicas e inovações na sociedade (BUZAN; HERRING, 

1998). Entretanto, apesar desse movimento, que levava a transformações no conhecimento e 

na sociedade, apenas alguns Estados tinham a capacidade de garantir o desenvolvimento, que 

“era a chave para a fabricação de armas modernas” (BUZAN; HERRING, 1998, p. 37, 

tradução nossa7). 

 Assim, é com a eclosão da Primeira Guerra Mundial que nós vemos as principais 

influências da tecnologia nos conflitos entre os Estados. Esse conflito teve grande impacto da 

industrialização desenvolvida no século anterior. Dessa forma, os governos mobilizam a 

comunidade científica para o desenvolvimento de produtos e armamentos que pudessem 

garantir sua vitória sobre o inimigo (LONGO, 2012). Observa-se como esse evento foi o 

primeiro passo para a identificação dos países da tecnologia como um diferencial para suas 

capacidades de atuação. 

 Entretanto, é na Segunda Guerra Mundial que vemos a tecnologia avançando de forma 

rápida e contínua, através das mudanças de como os cientistas se envolviam nas questões 

militares e as inovações relativas a esse âmbito (MOREIRA, 2012). Dessa forma,  

 
6 “National styles in technology may reflect political assumptions about war at the time that a design was 

frozen.” 
7 “[…] was the key to manufacturing modern weapons.” 
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a ciência e os cientistas em grande número foram mobilizados para a 

inovação de armas em um esforço altamente organizado e concentrado. [...] 

A contribuição decisiva dos cientistas para esses esforços de guerra implicou 

em uma mudança fundamental no papel da ciência e da tecnologia em 

futuros assuntos militares (SMIT, 2008, p. 724, tradução nossa8). 

 

 Percebe-se nesse período as sociedades enxergando de forma extremamente positiva 

as aplicações tecnológicas (MOREIRA, 2012). Além disso, há um aumento na velocidade da 

produção do conhecimento, visto que essa percepção positiva dos Estados contribui para que 

P&D torna-se um processo institucionalizado e organizado em grande escala, mesmo durante 

períodos de paz (SMIT, 2008).  

A capacidade tecnológica e científica que os Estados desenvolvem passa a ser um 

fator de medição de poder no âmbito internacional em termos políticos, econômicos e 

militares (LONGO; MOREIRA, 2013). Esse processo de investimento foi intensificado 

durante a Guerra Fria (1947-1991). Um grande exemplo desse movimento foi a Corrida 

Armamentista entre Estados Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), o que fazia com que as armas fossem desenvolvidas e consideradas 

obsoletas em um curto espaço de tempo, apresentando sistemas cada vez mais sofisticados 

(SMIT, 2008).  

 

Em todos esses casos, as consequências mais interessantes e importantes da 

mudança tecnológica provavelmente fluirão de seus efeitos sobre como os 

seres humanos pensam e conduzem a guerra: como eles concebem a ação 

militar, como atribuem responsabilidade, como calculam os efeitos militares, 

como tentativa de harmonizar meios e fins (COHEN, 2013, p. 148, tradução 

nossa9). 

 

 Com a tecnologia sendo tratada como um assunto político, faz-se necessária a 

existência de conselheiros na área, ou seja, técnicos utilizando de sua expertise para guiar os 

governos nos temas de políticas e regulações desse âmbito (BIJKER, 2008). Essa importância 

técnica foi evidenciada no fim da Segunda Guerra Mundial, quando Vannevar Bush, 

conjuntamente com outros cientistas, identificaram a necessidade de o governo estadunidense 

 
8 “Science and scientists in great numbers were mobilized for weapons innovation in a highly organized and 

concentrated effort. […] The decisive contribution of scientists to these war efforts implied a fundamental shift 

in the role of science and technology in future military affairs.” 
9 “In all these cases, the most interesting and important consequences of technological change will probably 

flow from its effect on how human beings think about and conduct war: how they conceive of military action. 

how they assign responsibility, how they calculate military effects, how they attempt to harmonize means and 

ends.” 
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alavancar seu interesse quanto a defesa, trabalhando em cooperação com as forças armadas, a 

parte empresarial e a parte científica da sociedade (LONGO; MOREIRA, 2013). 

 Em 1941, houve a criação do Office of Scientific Research and Development (OSRD, 

sigla em inglês). Esse esforço foi fruto do pensamento de Vannevar Bush sobre a necessidade 

do trabalho conjunto entre esses diversos segmentos da sociedade. Assim, o órgão passou a 

representar uma relação entre o presidente e a comunidade científica dos EUA. Entretanto, em 

1944, o temor do presidente sobre o que fazer com todo o desenvolvimento científico e 

tecnológico - fruto do conflito de grandes proporções que estava em seu fim -, atingiu Bush, 

que respondeu ao problema trazendo à tona a necessidade do governo criar uma política 

nacional que incentivasse e regulasse o desenvolvimento científico do país (LONGO; 

MOREIRA, 2013). 

 Assim, a principal ideia exposta nesse movimento é a necessidade de manter a 

pesquisa no âmbito do desenvolvimento tecnológico-militar também em períodos de paz, 

garantindo assim a segurança do país. Os governos passaram a dar grande atenção aos 

investimentos em P&D, influenciando a formulação de políticas para a área e as relações entre 

os países no sistema internacional. Esse movimento de grandes orçamentos para a área teve 

uma reviravolta com o fim da Guerra Fria, concentrando em poucos atores a capacidade de 

garantir um alto desenvolvimento tecnológico no âmbito internacional (SMIT, 2008). 

Durante o século XX, há uma grande onda de independência dos territórios que eram 

colônias dos países europeus. Esses novos Estados não contavam com grandes estruturas de 

indústria e começaram a ser vistos como um possível mercado consumidor para armamentos 

desenvolvidos e já obsoletos nos grandes centros tecnológicos. Isso permitia que os países 

escoassem sua produção e justificassem os maiores investimentos no âmbito de produtos 

militares (BUZAN; HERRING, 1998). Desse modo, pode ser observado a partir das 

experiências durante esses períodos que a ciência e a tecnologia passaram a influenciar a 

forma como as guerras eram vistas e travadas (MCNEILL, 1982).  

A busca por inovação de armas passou a ser uma constante em temas ligados a 

segurança, fazendo com que os sistemas de combate passem a ser considerados obsoletos 

mais rapidamente. Entretanto, como abordado anteriormente, são poucos os países que têm a 

capacidade de investir em pesquisa, inovação e produção na área militar, fazendo com que 

essas tecnologias sejam mais difundidas através do comércio internacional entre os atores 

estatais (BUZAN; HERRING, 1998). Além disso, muitas vezes, não há um consenso sobre os 

armamentos necessários para garantir sua segurança; assim, há amplos debates entre os atores 
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que compõem o governo sobre aonde investir ou o que se deve comprar e como (SMIT, 

2008).  

Contudo, muitos governos se utilizam do discurso de que esse comércio gera efeitos 

na economia, criando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país, 

para influenciar as decisões dos outros órgãos da sociedade quanto a necessidade de 

investimento (BUZAN; HERRING, 1998). Dessa forma, um dos maiores problemas em 

relação a tomada de decisão diz respeito aos grandes projetos, ou seja, aqueles desenvolvidos 

nacionalmente que demoram anos, muito investimento e pesquisa para serem concluídos e 

entregues para as forças armadas, como navios de combate de superfície (BIJKER, 2008).  

Alguns países possuem leis que impõem que esses grandes projetos estratégicos sejam 

desenvolvidos dentro de seu território, para gerar benefícios econômicos para a sua sociedade 

e garantir autonomia estratégica10 em caso de conflitos; entretanto, essa medida pode ser 

impopular internamente devida aos gastos associados e o longo período necessário para a 

conclusão do projeto. 

 Assim, observa-se que as alternativas tecnológicas vão surgindo de acordo com o 

avanço do conhecimento. O desenvolvimento tecnológico influencia diversas esferas, 

incluindo o poder militar (SMIT, 2008). Em relação a tecnologia militar, percebe-se que o 

aumento das opções de equipamentos e sistemas de armas pressiona mudanças nas estratégias 

e táticas militares (BUZAN; HERRING, 1998). Dessa forma, a aquisição de novos meios 

militares para as forças armadas se justifica pela necessidade de manutenção e atualização, 

visto que a tecnologia militar moderna tem mudanças constantes, apesar de não apresentarem 

uniformidade nessas alterações (COHEN, 2013).  

Outro ponto que deve ser levado em consideração em relação à tecnologia aplicada no 

âmbito militar é a capacidade de determinismo desse fator. Apesar das demandas em relação a 

defesa dos Estados terem servido para impulsionar os avanços tecnológicos, especialistas da 

área não acreditam que a tecnologia seja determinante para a vitória em um conflito, sendo 

necessária a conjunção de fatores como estratégia e alianças (LONGO; MOREIRA, 2013; 

COHEN, 2013). Ou seja, o desenvolvimento tecnológico não necessariamente é o principal 

fator decisório na atuação da força, mas o seu domínio em relação a ela (SMIT, 2008).  

 
10 O conceito de autonomia estratégica se relaciona com a ideia de que um país adotará uma postura 

independente perante outros atores externos em relação a temas que envolvam interesses estratégicos nacionais. 

Ou seja, o termo se relaciona com a capacidade do ator estatal de fazer o que for o melhor de acordo com seus 

próprios objetivos, sem ter que se preocupar com a imposição ou ameaça de outros atores no sistema 

internacional (VAZ, 2018). 
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Apesar de não ser determinante, é inegável o fato de que os poucos Estados que saíram 

na frente nas mudanças tecnológicas e desenvolvimento de produtos tinham certa vantagem 

sobre os outros (BUZAN; HERRING, 1998). Desse modo, percebemos que “[...] a inovação 

tecnológica fortemente institucionalizada e organizada desde a Segunda Guerra Mundial 

influenciou fortemente (o foco da) política e formulação de políticas” (SMIT, 2008, p. 728, 

tradução nossa11). Assim, os Estados passam a investir mais nesse ramo, inclusive criando 

políticas de fomento à P&D para manter sua capacidade no auge. 

 Visto que a maior parte dos Estados não possui a capacidade de inovar internamente, 

como abordado anteriormente, eles dependem da importação de tecnologia, muitas vezes 

através de acordos com os países que são capazes de fabricá-los (BUZAN; HERRING, 1998). 

A ideia de adquirir novos armamentos no comércio internacional ou investir em 

desenvolvimento nacional não é fácil e, nem sempre, é um tema de prioridade dentro do 

governo, mas todo país se utiliza de um sistema capaz de lidar com esse processo. Esses 

sistemas diferem, de acordo com peculiaridades dos países, suas prioridades e entendimentos 

sobre defesa. 

 Dessa forma, entende-se que o ator estatal percebe nas aquisições de defesa sua 

possibilidade de manter a capacidade de atuação dentro do meio internacional, entretanto, é 

necessário entender bem os requisitos tecnológicos e técnicos dos equipamentos para evitar a 

aquisição de produtos obsoletos ou pouco úteis para seus objetivos estratégicos e 

operacionais. O governo utiliza-se de um sistema de aquisição de defesa, que será organizado 

de acordo com as peculiaridades burocráticas e culturais do país e terá como base para a 

tomada de decisão os objetivos estratégicos definidos pelo Estado. É dentro dessa perspectiva 

que todas as escolhas de compra são tomadas, como será visto na próxima sessão. 

 

 

1.2 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DEFESA (SAD) 

 

 Observamos que o Estado moderno surgiu com o objetivo de manter a paz e a 

segurança da sociedade através do monopólio do uso legítimo da força; por isso, pode-se 

notar que a organização militar foi se desenvolvendo junto ao Estado moderno (POTT; 

HORA, 2016). Assim, o Estado tem que atender diferentes demandas da sociedade; 

 
11 “[…] the strongly institutionalized and organized military technological innovation since the Second World 

War has strongly influenced (the focus of) politics and policy-making” 
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entretanto, essas necessidades e demandas mudam de prioridade de acordo com o período e a 

situação em que o mesmo se encontra. 

Após o fim da Guerra Fria, houve uma tendência mundial de cortes nos orçamentos 

militares. Com o fim de uma percepção de ameaça no cenário internacional, muitos Estados 

não viam justificativa em manter os altos gastos no setor. Entretanto, os ataques do 11 de 

Setembro de 2001 causaram alterações profundas no sistema internacional, com um aumento 

crescente nos gastos de diversos países com aquisições de defesa com o objetivo de 

potencializar as capacidades militares de acordo com as atividades que os países querem 

desenvolver.  

Em sociedades democráticas, a mídia é um importante ator com alto nível de 

influência e pressão sob o governo. Com o aumento dos gastos em defesa viu-se um crescente 

interesse da mídia sobre as compras de defesa dos governos, inclusive gerando estudos sobre 

formas de dinamizar ou potencializar seu sistema de aquisições, que é o principal mecanismo 

para prover a capacidade militar e mantê-la ao longo do tempo (AUGER, 2014). 

Tendo como principal função a segurança nacional, as aquisições, que geralmente 

envolvem insumos para criar capacidades ou conservar os elementos que já existem dentro da 

esfera militar do país, funcionam como uma forma de implementar as demandas do Estado 

através de órgãos controlados pelo governo que seriam responsáveis por esse processo de 

produzir defesa. Esse processo envolve diferentes graus de escolha, como o que deve ser 

adquirido, quem serão os fornecedores, mecanismos legais e os efeitos econômicos que 

podem resultar dessas aquisições (MARKOWSKI; HALL, 2010). 

Assim, tem-se por aquisição de defesa o “processo de suprimento de necessidades a 

partir de um amplo leque de opções, que vão desde o desenvolvimento autóctone do produto 

até a compra de equipamentos prontos e acabados no mercado internacional” (LONGO; 

MOREIRA, 2013, p. 295). Alguns países também levam em consideração todo o ciclo de vida 

dos equipamentos dentro da ideia de aquisição. Desse modo, o processo envolve diferentes 

atores, dentro dos âmbitos político, militar, industrial e acadêmico; entretanto, essa gama de 

agentes torna o sistema ainda mais complexo, com diferentes interesses no seu decurso. Essa 

gama de atores envolvidos e o crescente interesse da mídia e da sociedade nesses gastos tem 

causado grande politização e burocratização das compras de defesa dos Estados 

(SORENSON, 2009). 

 
A busca da obtenção de novas capacidades passa necessariamente pela 

aquisição de novos equipamentos, não só decorrente da evolução natural dos 

mesmos, mas também pela suscetibilidade aos ataques da obsolescência, 
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porque no final do seu ciclo de vida, devido ao desgaste dos materiais, uma 

taxa de falhas crescente se associa ao período de mortalidade senil do 

equipamento (PÂNGARO, 2018, p. 47). 

 

As democracias são baseadas numa liderança executiva rodeada por consultores 

políticos e técnicos, além de órgãos especializados para participar das tomadas de decisão. 

Esse sistema político deve buscar governar de acordo com as preferências da maioria da 

sociedade, evitando a influência de grupos de interesse. Desse modo, entendendo defesa como 

um bem-público perfeito12, o SAD é fundamental para atender essas demandas, sendo a 

organização da segurança nacional e de suas capacidades de defesa uma pauta dos governos 

quando eleitos. Entretanto, em períodos de paz, há grande dificuldade em se justificar para a 

sociedade e, em destaque, a mídia do país, os recursos alocados para a área de defesa e o que 

é feito com essa capacidade militar. Por isso, diversos Estados investem em mecanismos de 

transparência para garantir a melhor decisão para a sua sociedade e como uma forma de 

proteger seu governo de possíveis ataques desses atores (MARKOWSKI; HALL, 2010). 

O sistema de aquisições de defesa é um âmbito trabalhoso que envolve quantias 

exorbitantes do dinheiro público, afetando a economia dos países. Essa característica do 

sistema faz com que ele seja extremamente politizado e robusto, e, na maior parte das vezes, 

extremamente lento, pois há diferentes níveis de tomada de decisão e de supervisão do 

processo (SORENSON, 2009). Assim, o processo decisório envolvido nessas escolhas é 

complexo, mas os responsáveis devem ser capazes de avaliar racionalmente os riscos a longo 

prazo e tomar decisões de acordo com as preferências elencadas pelas forças armadas e as 

prioridades estratégicas estabelecidas pelo Estado (LONGO; MOREIRA, 2013). 

Muitos partidos políticos utilizam aquisições mal recebidas pela sociedade como 

forma de atacar os partidos opositores Além disso, os meios de comunicação se aproveitam de 

cada problema percebido nas grandes aquisições, inclusive altos custos e atrasos no 

cronograma, para criticar os programas e os governos responsáveis, inclusive pedindo 

reformas desse sistema e dando maior condição para os partidos politizarem essa pauta em 

tempos de eleição. Entretanto, apesar das diversas críticas, é difícil determinar qual a melhor 

estrutura de sistema de aquisição ou o quanto comprar e no que investir (MARKOWSKI; 

HALL, 2010). 

Assim, é papel do Estado priorizar seus objetivos nacionais e alocar recursos para tais 

finalidades através de políticas públicas que vão dar a base para a sua tomada de decisão. 

 
12 Bem-público é um bem não-exclusivo e não-rival, ou seja, um consumir não significa que o outro não vai 

fazê-lo. É difícil alguém querer pagar pelo bem-público; por isso, geralmente é provido pelo Estado (SANTOS, 

2018). 
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Tendo a ideia de que a política é o resultado de um processo que envolve diferentes atores e 

seus respectivos relacionamentos, é nas políticas de defesa em que se pode encontrar quais 

são as capacidades necessárias para o cumprimento dos objetivos nacionais e os recursos 

destinados a essa função. Já as políticas de aquisições de defesa são mais específicas, 

abordando os processos que serão necessários para adquirir essas capacidades, incluindo o 

debate sobre importar esses insumos ou produzir nacionalmente (Idem, 2010). 

 Para estabelecer as prioridades dentro das aquisições de defesa é necessário prospectar 

possíveis ambientes estratégicos e que capacidades eles exigirão. Por isso é importante 

entender as características do ambiente operacional em que suas forças armadas estão 

inseridas e a capacidade que elas possuem, sendo possível definir requisitos e gaps que devem 

ser preenchidos para se manter à altura dos desafios à sua segurança (PÂNGARO, 2018). É 

necessário destacar que, apesar de o sistema e suas escolhas serem fundamentalmente 

políticas, também deve-se manter uma visão estratégica do processo, sendo preciso 

planejamento e gestão para garantir o sucesso do programa (ROSEN, 2013). 

Dessa maneira, a política de aquisições de defesa tem como objetivos formar cadeias 

confiáveis de fornecimento de material e know-how para manter suas capacidades 

operacionais, e fazer compras econômicas e de qualidade; entretanto, esses objetivos nem 

sempre são compatíveis, havendo trade-offs13 durante o processo. Ela deve ser o guia do 

órgão público responsável para decidir quais os insumos necessários; aonde é melhor adquiri-

los; quais insumos é melhor produzir localmente para se ter controle estatal; requisitos de 

seleção da fonte de suprimento; os acordos e contratos necessários; e como gerenciar esse 

processo (MARKOWSKI; HALL, 2010). 

Já as políticas industriais são focadas no desenvolvimento da indústria local e essa 

política pode ser setorial - voltada para a defesa – ou mais geral. Em parte, elas 

complementam as políticas de aquisição, buscando incentivar o investimento na indústria 

nacional para garantir a capacidade de fornecimento local. Apesar de, à primeira vista, ser 

interessante investir consideravelmente no desenvolvimento da capacidade nacional, as duas 

políticas mostram que, nem sempre, essa é a melhor decisão a ser tomada. Por isso, a 

importância de destacar as prioridades estratégicas e o que deve ser produzido internamente 

para garantir a soberania do país (Idem, 2010). 

Observa-se que  

 
13 O administrador público tem que fazer escolhas, pois não tem recursos suficientes para alcançar tudo. Nesse 

sentido, o trade-off é quando ele escolhe investir em A em detrimento de B (VASCONCELLOS, 2002). 
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às vezes o desempenho deve ser alcançado a todo custo, e algumas situações 

podem ter implicações de vida ou morte, incluindo o uso de armas nucleares. 

A aquisição de defesa é influenciada pela política nacional e deve obedecer a 

regulamentos, políticas e processos federais únicos, que envolvem requisitos, 

orçamentos e financiamento, métodos de aquisição / aquisição e questões de 

gestão de pessoal, incluindo o levantamento (ROSEN, 2013, p. 268, tradução 

nossa14). 

 

 Assim, o planejamento das aquisições deve incluir escolhas sobre escala, que seria o 

volume de compra; e escopo, que seria a série de produtos que serão comprados e os acordos 

entorno deles; buscando vantagens econômicas para o país. Essas decisões de tamanho podem 

afetar diretamente a concretização dos objetivos estabelecidos nas políticas de defesa do 

governo, além de aumentarem o processo de tomada de decisão com a necessidade de 

estabelecer um meio termo entre as considerações técnicas, os objetivos e os recursos 

disponíveis (MARKOWSKI; HALL, 2010). 

 Esse sistema tem impacto direto nas forças armadas, contribuindo para sua 

transformação através de novas capacidades; entretanto, isso depende das demandas 

apresentadas anteriormente aos órgãos responsáveis pelas aquisições e das percepções do 

governo (PÂNGARO, 2018). Assim, quando é definido qual a capacidade almejada, tem-se 

início o planejamento da aquisição, que inclui diversas etapas como a fase de definição, 

contratos e acordos de compensação entre outros. Além disso, os insumos podem ser 

categorizados de acordo com a sua complexidade técnica, durabilidade e valor de cada 

unidade, visto que todas essas características vão influenciar o ciclo de compras 

(MARKOWSKI; HALL, 2010). 

 A capacidade militar é a efetivação dos recursos providos; entretanto, é importante 

destacar que não é sinônimo de uma simples soma de recursos, mas sim a possibilidade que as 

forças armadas têm de desenvolver determinadas tarefas com aqueles recursos (PÂNGARO, 

2018). Por isso, o sistema deve ser capaz de adquirir fatores que formarão unidades capazes 

de realizar tarefas essenciais e responder a ambientes hostis e de ameaça à segurança nacional. 

Apesar de não termos a habilidade de adivinhar quais ameaças o Estado vai enfrentar, 

especialistas trabalham com diversos cenários e suas necessidades de ação (MARKOWSKI; 

HALL, 2010). 

 
14 “sometimes performance must be achieved at all costs, and some situations can have life-or-death 

implications, including the use of nuclear weapons. Defense acquisition is influenced by national politics and 

must comply with unique federal regulations, policies, and processes, which involve requirements, budgeting 

and funding, acquisition/procurement methods, and personnel management issues, including drawdown.” 
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 Sendo assim, a lógica fundamental desse sistema é gerar capacidade de ação para 

Forças Armadas frente a ameaças para uma sociedade. Entretanto, devido ao seu caráter 

complexo e por ser extremamente custoso e politizado, o sistema enfrenta diversos desafios 

(PÂNGARO 2018). Questões como orçamento, desenvolvimento industrial, importação e 

acordos de compensação deixam o processo longo e devem ser profundamente observadas. 

 Como visto, o ato de comprar equipamentos e sistemas de armas em defesa envolve 

um processo complexo com diversos atores e decisões. Uma das decisões que o país deve 

tomar durante o seu processo de aquisição é sobre que tipo de compra melhor se enquadra no 

período em que a compra é necessária e no tipo de equipamento ou tecnologia que está sendo 

requisitado, levando em consideração as políticas, os recursos disponíveis e as prioridades dos 

Estados. Na pesquisa, quatro tipos de aquisição serão abordados como possibilidades, como 

demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1: Tipos de Aquisição 

 

Fonte: BERKOK; PENNEY; SKOGSTAD, 2012, p. 1. 

 

 O primeiro tipo de aquisição abordado é o desenvolvimento doméstico. Essa 

possibilidade envolve a pesquisa e produção do produto que será adquirido a partir do esforço 

conjunto do governo e da indústria do país. Em relação a países que se encontram em blocos 

regionais, como o caso da União Europeia (UE), a opção de comprar domesticamente pode 

apresentar desvantagens para o país nesse bloco por envolver a não participação no mercado e 

a falta de oportunidade de especialização da sua indústria, visto que a BID será responsável 

por responder a todas as demandas das forças armadas (HARTLEY, 2011). 

Apesar de essa ser a opção política mais almejada por causa do nível de independência 

operacional e industrial que ela pressupõe em relação ao cenário internacional, ela também é a 

mais custosa para o Estado visto que o ator deve arcar com todo os custos com P&D, 

produção e manutenção do equipamento. Essa opção também acarreta um grande nível de 

incerteza e risco, principalmente durante a fase de desenvolvimento e dificuldade de 
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interoperabilidade com os aliados. Além disso, com o rápido desenvolvimento tecnológico 

que os países vêm presenciando, o investimento em pesquisa tem sido maior e cada geração 

do equipamento tem tido o custo de unidade maior (Idem, 2012). 

 A segunda opção de compra é o outro extremo do desenvolvimento nacional: a 

compra off-the-shelf ou Offshore. Sendo a opção que envolve o maior nível de dependência, 

ela “refere-se à implementação de tecnologias/sistemas prontamente disponíveis e maduros 

para aplicativos que tradicionalmente são tratados por sistemas personalizados ou exclusivos 

do cliente” (RUDD, 2014, p. 2, tradução nossa15). Apesar de ser uma opção com pouco risco, 

menor custo envolvido e possibilidade de grande nível de interoperabilidade com os aliados, 

apresenta grande dependência tecnológica e perda de benefícios para a sua sociedade, como 

impostos e empregos envolvidos nesse setor industrial (RUDD, 2014). 

 O terceiro tipo é a produção licenciada. Essa opção envolve a ideia de que “o 

comprador obtém uma parte do trabalho de produção por seu próprio pedido e, às vezes, por 

quaisquer exportações para terceiros. A licença pode abranger a fabricação de todo o item, ou 

de peças especificadas, ou apenas a montagem final” (HARTLEY, 1995, p. 479, tradução 

nossa16). Essa opção pode incluir a coprodução do equipamento ou programas de 

compensação industrial, conhecidos como offset. Apesar de envolver mais custos do que a 

opção anterior, ela garante o acesso do país à tecnologia, ainda que parte sensíveis continuem 

restritas, e suporte para a BID através de empregos visto que há parte da produção 

domesticamente (HARTLEY, 1995). 

 A última estratégia de aquisição é a colaboração internacional, que é o 

desenvolvimento e produção do equipamento de defesa em cooperação com outros países, 

como é o caso do caça multipropósito de quinta geração F-35 Lightning II. Apresentando 

custos compartilhados, interoperabilidade e benefícios de economia de escala, essa opção 

apresenta grandes riscos e incertezas quanto ao compromisso dos países e o desenvolvimento 

do equipamento. Esse tipo de aquisição cresceu como principal escolha dos Estados durante 

os anos 1980 e 1990 por causa da tendência de cortes no orçamento de defesa com o fim da 

Guerra Fria (HARTLEY, 2011).  

 Um aspecto importante do grau de segurança nacional é em que medida os insumos 

necessários para a realização de operações é fabricado nacionalmente ou importado. Esse 

 
15 “refers to the implementation of readily available and mature technologies/systems for applications which 

have traditionally been handled by customer-unique or customized systems” 
16 “the purchaser obtains a share of the production work for its own order and, sometimes, for any exports to 

third parties. The license may cover the manufacture of the entire item, or specified parts, or only final 

assembly.” 
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índice de avaliação varia muito dependendo do país que está vendendo o material, o nível de 

complexidade tecnológica do equipamento, os acordos comerciais envolvidos na compra entre 

outros. Trata-se de uma decisão governamental o nível de dependência de importação no 

âmbito da defesa. Por isso, essa escolha deve ser baseada em uma série de princípios, como 

custos econômicos, ambiente internacional, nível de confiança na cadeia de suprimento entre 

outros. A maior parte dos países depende de alguma importação, sendo muito difícil alcançar 

a autossuficiência em termos tecnológicos e de matérias-primas. (MARKOWASKI; HALL, 

2010).  

A base da guerra e das relações de segurança passou a ser a indústria, entretanto, não 

há uma definição concreta e unânime de “Indústria de Defesa”, principalmente porque esse 

conceito está associado a circunstâncias específicas (SORENSON, 2009). Muitas empresas 

acabam se adaptando e se reestruturando para aproveitar as oportunidades de lucro criadas em 

determinados momentos, como os próprios conflitos. Além disso, mesmo as empresas que 

sempre se dedicaram a produzir bens diretamente ligados ao âmbito da defesa recebem 

matérias-primas de outros setores ou se dedicam à produtos para a sociedade civil em 

períodos de baixa demanda como uma forma de sobrevivência da empresa (MARKOWSKI; 

HALL, 2010). 

Dessa forma, tem-se que os conceitos de ‘Indústria de defesa’ e ‘Base Industrial de 

defesa’ diferem de acordo com o período temporal que estamos observando e do país que 

estamos analisando. O Brasil, por exemplo, define Base Industrial de Defesa (BID) como 

“conjunto de organizações estatais e privadas, civis e militares, que realizem ou conduzam 

pesquisas, projetos, desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, conservação, 

revisão, conversão, modernização ou manutenção de produtos de defesa, no País” (BRASIL, 

2016, p. 20). Além disso, o país também apresenta um diferencial no conceito de Industria de 

defesa, apresentando a ideia de “Produtos Estratégicos de Defesa” e “Empresa Estratégica de 

Defesa” (BRASIL, 2012). 

Dessa maneira, o tamanho da BID mantida pelos países em seu território difere, isso 

porque manter uma indústria funcionando depende de demandas frequentes e grandes 

investimentos do governo. Muitos países com economias menores tendem a usar como 

discurso para essa aplicação de recursos a ideia de que a indústria de defesa, além de gerar 

muitos empregos para o país e colaborar para a sua balança de pagamentos, contribui para 

acelerar o desenvolvimento industrial e tecnológico dessa sociedade. A ideia geral é a de que 

toda indústria de defesa nacional deve ser capaz de atender aos pedidos das forças armadas e 

produzir para exportação; entretanto, a maior parte das pequenas economias no ambiente 
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internacional só tem a capacidade de produzir alguns sistemas necessários para a manutenção 

das suas forças (MARKOWSKI; HALL, 2010). 

Por não ter a capacidade de produzir todos os sistemas altamente tecnológicos de que 

precisam, os países menores têm que decidir no que investir e quais importar. Entretanto, as 

grandes potências, na maior parte das vezes, impedem que a tecnologia de ponta chegue 

nesses atores. Desse modo, os Estados acabam dependendo de importantes aliados para 

importar sistemas avançados ou de tecnologia sensível, ou ter assistência para desenvolvê-los 

localmente. Apesar disso, é estrategicamente importante que algumas capacidades de 

produção militar sejam desenvolvidas nacionalmente para garantir a segurança de suprimento 

em casos de conflitos (Idem, 2010). 

Dessa forma, os governos se encontram frente a decisão entre desenvolver 

nacionalmente ou importar, especialmente, de aliados. O mercado internacional de armas é 

alimentado por essas necessidades, tendo a maior parte dos produtores concentrados nos EUA 

e na Europa. Por causa dessa alta concentração, esses atores são os responsáveis por 

influenciar e controlar o mercado internacional de armas, decidindo quem vai conseguir o 

acesso à tecnologia e, principalmente, quais tecnologias podem ser acessadas (SORENSON, 

2009). 

Além disso, outras justificativas para a manutenção dessa indústria internacional são o 

descarte de equipamentos ultrapassados ou não necessários nas suas forças armadas, maior 

lucro para suas empresas nacionais, redução do custo unitário dos sistemas de armas e apoio 

aos países aliados. Por esse motivo, a indústria de defesa se mantém sempre em busca de 

expansão de mercado e menores preços de matéria-prima (Idem, 2009). 

Um ponto interessante de destaque é a inclusão de acordos de compensação dentro dos 

contratos de aquisição entre dois ou mais países, conhecidos como acordos de Offset. Esses 

acordos começaram a aparecer no mercado internacional após o fim da Segunda Guerra 

Mundial (MEDEIROS, 2016) e são vistos como  

 
requisitos compensatórios de aquisição projetados para compensar o custo de 

compra de equipamentos de defesa do exterior por meio de um compromisso 

recíproco por parte dos fornecedores em apoio ao esforço de defesa de um 

comprador ou à economia doméstica (MARKOWSKI; HALL, 2010, p. 116, 

tradução nossa17). 

 

 
17 “compensatory procurement requirements designed to offset the cost of purchasing defence equipment from 

overseas by means of a reciprocal commitment by suppliers in support of a purchaser’s defence effort or 

domestic economy”. 
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Os requisitos do contrato são definidos pelo comprador, sendo muitas vezes 

obrigatórios e regulados por políticas nacionais. Esses arranjos envolvem reciprocidade e 

podem ser de dois tipos: direto ou indireto, como mostra a figura 2, sendo a principal 

diferença entre essas modalidades a relação entre a compensação definida e o produto 

importado. Assim, identificando o mercado internacional como extremamente assimétrico, 

visto que seus principais produtores são concentrados em poucos países, os acordos de offset 

são postos como uma forma dos países superarem parte das desvantagens que essa assimetria 

apresenta (BEHERA, 2015). 

 

Figura 2: Modalidades de Offset 

 

Fonte: MEDEIROS, 2016, p. 31. 

 

Todos os Estados gostariam de ter a capacidade de produzir o material necessário 

nacionalmente para garantir seus suprimentos em períodos de instabilidade no ambiente 

internacional, entretanto, o custo unitário do equipamento será menor no mercado 

internacional do que o investimento necessário para produzi-lo no país. Entretanto, as 

exportações de equipamentos e material que envolvem tecnologia de ponta, muitas vezes, são 

impedidas estrategicamente pelas grandes potências, como visto acima. Desse modo, os 

Estados devem observar cada item necessário para as suas forças armadas e decidir quais 

podem ser fornecidos pela indústria nacional e quais podem ser adquiridos a partir de 
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importações sem prejudicar sua soberania e segurança, e seu relacionamento com os aliados 

(MARKOWSKI; HALL, 2010). 

Dessa forma, tem-se a ideia de que o nível de complexidade do equipamento que está 

sendo adquirido aumenta o tempo do processo de aquisição, sendo necessário uma total 

compreensão dos componentes tecnológicos e técnicos que estão envolvidos na compra, como 

observado na seção anterior. Assim, os governos se veem presos no dilema entre investir para 

fazer nacionalmente ou comprar no mercado internacional e depender tecnologicamente de 

outros atores. Essa decisão deve ser influenciada por aspectos de segurança, eficiência e 

questões econômicas, não havendo um julgamento de certo ou errado nessas condições (Idem, 

2010). 

 A organização e o gerenciamento do SAD diferem de acordo com o país que está 

sendo analisado, adaptando-se aos seus tipos de governo e peculiaridades burocráticas e 

culturais. Há diversos modelos de processos de aquisição que podem ser observados no 

mundo, que refletem também a economia e indústria nacional desses Estados. Entretanto, é 

interessante destacar algumas estruturas de organização mais comuns atualmente, sendo elas o 

as aquisições feitas por cada força, as aquisições centralizadas numa organização do governo 

e as aquisições feitas por organizações civis independentes (AUGER, 2014). 

 O primeiro modelo a ser observado consiste na ideia de que cada força armada – 

Marinha, Exército e Aeronáutica – é responsável pelo seu processo de aquisição de 

equipamentos e sistemas de armas. Muitas vezes, esses processos podem ser supervisionados 

por um departamento do governo, mas são de inteira responsabilidade da força. Um exemplo 

desse modelo é o SAD dos EUA (Idem, 2014). No país, cada força define suas aquisições, 

mas elas são supervisionadas pelo seu Departamento de Defesa. Além disso, os EUA contam 

com um sistema que também tem como princípios a consideração de todo o ciclo de vida do 

equipamento e prospecção tecnológica, buscando evitar a obsolescência e despreparo das 

forças (POTT; HORA, 2016). 

 O segundo modelo analisado consiste no controle do processo de aquisição 

centralizado em um órgão do governo, sendo ele o responsável por adquirir todos os 

equipamentos militares necessários para as forças armadas de seu país. Geralmente esse 

modelo conta com órgãos independentes do âmbito militar, tendo seu próprio orçamento e 

capacidade de escolha. Exemplos desse modelo são a Austrália, a França e o Reino Unido. Já 

o terceiro modelo apresentado compreende a ideia de que a responsabilidade das aquisições é 

de organizações civis que podem ser estatais ou privadas, como no caso da Suécia (AUGER, 

2014). 
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 Apesar de esses três modelos serem os mais comuns, alguns países exibem sistemas 

únicos, como o caso Canadense, que apresenta um processo descentralizado e 

multidepartamental (Idem, 2014). Uma outra opção que vem sendo elaborada por alguns 

países é a ideia de uma agência de aquisições de defesa multinacional, em que as decisões 

seriam tomadas por todos os governos envolvidos seguindo políticas industriais, econômicas e 

estratégicas mais gerais estabelecidas por eles. Apesar de muitos acreditarem que o modelo 

centralizado permite um maior controle do processo em termos de custos, cronograma e 

eficiência do projeto, a escolha de abordagem do sistema depende das especificidades de cada 

Estado (MARKOWSKI; HALL, 2010). 

 Além disso, todos os modelos apresentam problemas e geram debates na mídia sobre 

possibilidades de reforma. Algumas questões contraditórias são comuns a maior parte dos 

processos e sistemas de aquisição, já tendo acontecido em algum período da sua construção e 

sistematização, inspirando mudanças. Os principais que merecem destaque aqui são fraudes, 

falta de informação, atrasos nas entregas, ultrapassar os custos previamente acordados, falta 

de supervisão capacitada e requisitos muito rigorosos (SORENSON, 2009). 

 Esses problemas atraem a atenção da mídia e levam os atores envolvidos no sistema a 

pensar em reformas para melhorar as condições do sistema, entretanto, muitas vezes esses 

esforços de mudança não surtem efeito nos problemas, que continuam a prejudicar os 

processos de aquisição (AUGER, 2014). Isso porque esses problemas geralmente são 

inerentes à estrutura complexa do sistema. Além disso, eles apresentam interrelações, sendo 

necessário elaborar um parâmetro de mudanças que abranja todos eles. Por isso, abordagens 

fragmentadas acabam tendo efeito nulo no sistema. Assim, as reformas de um SAD são 

processos lentos e difíceis (SORENSON, 2009). 

 

Tabela 1: Conceitos e Definições importantes 

CONCEITO DEFINIÇÃO 

 

Acordos de Offset 

São acordos industriais com o objetivo de 

compensar os custos de comprar um 

equipamento no mercado internacional e 

fortalecer de certa forma a indústria nacional. Os 

requisitos de compensação são definidos pelo 

comprador. 
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Aquisição 

É o processo de compra para suprir as 

necessidades das forças armadas. Esse processo 

envolve diferentes atores, interesses e vários 

graus de escolha, inclusive sobre escala e escopo 

da aquisição, tornando-o complexo. 

 

Aquisição Doméstica 

Compra de um produto que teve sua pesquisa, 

desenvolvimento e produção na indústria 

nacional. Apresenta alto nível de independência 

operacional e tecnológica, mas grandes custos, 

nível de incerteza e risco, e dificuldade de 

interoperabilidade com os aliados. 

 

Aquisição em Colaboração 

Compra de um produto que teve sua pesquisa, 

desenvolvimento e produção em cooperação 

com outros países. Apresenta alto nível de 

interdependência, custos compartilhados e 

grandes riscos e incertezas. 

 

Aquisição Licenciada 

Compra de um produto que foi desenvolvido por 

outro país, mas o comprador pode receber por 

exportações ou pela própria produção do 

equipamento, como é o caso de coprodução. 

Apresenta nível médio de dependência e custos, 

mas não apresenta grandes riscos ou incertezas. 

 

Aquisição Off-the-shelf 

Compra de um produto prontos para o uso e 

disponíveis no mercado internacional. Apresenta 

alto nível de dependência, baixo custo, grande 

possibilidade de interoperabilidade com os 

aliados. 

 

 

Base Industrial de Defesa (BID) 

Apesar do conceito diferir de acordo com o país 

e o período temporal analisado, a pesquisa vai 

usar a ideia de que a BID é composta por um 

conjunto de empresas e organizações, civis, 

militares, privadas e estatais, que tem o objetivo 

de atender às demandas das forças armadas. 

 

Capacidade Militar 

Efetivação dos recursos adquiridos. O conjunto 

desses recursos garante às forças armadas a 

possibilidade de realizar tarefas essenciais e 

responder às ameaças ao país. 

 

Estado 

Forma de organização social e política, que 

possui o monopólio do uso legítimo da força e 

busca unidade de poder e garantia da sua 

soberania. 
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Estrutura de Organização do SAD 

A forma de organizar o SAD difere de acordo 

com o país e o período temporal que está sendo 

analisado. Ele se adapta ao tipo de governo e as 

peculiaridades culturais e burocráticas do 

Estado. 

 

Poder 

Fenômeno relacional que consiste na capacidade 

de impor a sua vontade sobre o outro, mesmo 

contra a sua vontade. O poder – ou a busca pelo 

mesmo – influencia os objetivos e ações dos 

Estados. 

 

 

Política de Aquisição 

Política específica que aborda os processos 

necessários para adquirir as capacidades 

almejadas pelo Estado e as forças armadas no 

tempo certo e por um preço adequado aos 

recursos que o país possui. Funciona como um 

guia do órgão responsável por essas compras. 

 

Política de Defesa 

Política em que os objetivos e prioridades do 

Estado e quais são as capacidades necessários 

para o seu cumprimento. 

 

Política Industrial 

Política focada no desenvolvimento da indústria 

do país e na sua capacidade de atender às 

demandas nacionais. Ela complementa as 

políticas de aquisição. 

 

 

 

Sistema de Aquisição de Defesa (SAD) 

O SAD é o sistema complexo em que o processo 

de aquisição de capacidade em defesa acontece, 

envolvendo diferentes níveis de decisão e 

gerenciamento de projeto. Ele pode envolver 

diferentes departamentos ou atores relacionados 

ao governo, sendo organizado de acordo com as 

peculiaridades culturais e burocráticas dos 

Estados. A lógica do sistema é gerar capacidade 

de ação às forças armadas para enfrentar 

ameaças ao país. 

 

 

Tecnologia 

Compreende o agregado de conhecimentos 

científicos que são utilizados na produção e 

comercialização de um produto. Instrumento 

moldado por fatores sociais e processos de 

interação e serve como um fator de medição de 

poder no meio internacional, em termos 

políticos, econômicos e militares. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desse modo, observando todos os conceitos e definições importantes expressos no 

capítulo, organizados na tabela 1, compreende-se que, apesar dos problemas e diferentes 
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modelos, as aquisições compreendem três partes gerais: o acordo sobre o que será o produto 

final adquirido; um contrato com a empresa que fornecerá esse equipamento; e a interação 

entre quem está adquirindo o equipamento – que pode ser o governo, um órgão específico ou 

as forças armadas – e a empresa vendedora (MARKOWSKI; HALL, 2010). Assim, observa-

se como o estabelecimento dos requisitos do equipamento que se almeja é fundamental para 

que todo o processo aconteça, sendo essa fase muitas vezes prolongada excessivamente por 

razões políticas e econômicas. Por isso, torna-se importante destacar novamente a natureza 

inerentemente política do sistema de aquisições de defesa. 
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CAPÍTULO 2 

O CASO CANADENSE 
 

 O Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial, localizado entre os EUA 

e os oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico. Ademais, seu território, composto de 9.984.670 

km²18 é dividido em dez províncias e três territórios, entretanto, possui população de 

aproximadamente 35,8 milhões19 de pessoas. Esse número relativamente pequeno em relação 

ao tamanho de seu território causa alguns problemas demográficos, principalmente nas 

regiões mais ao norte do país. O país está localizado em uma das áreas mais politicamente 

estáveis do mundo. 

 Assim, o presente capítulo tem como objetivo analisar o funcionamento do SAD 

canadense, levando em consideração as suas mudanças no tempo, os atores e normas que o 

compõem, o papel do governo através das políticas de defesa e políticas industriais, e a BID 

do país, que se relaciona diretamente com as aquisições de equipamentos e sistemas militares.  

O capítulo será dividido em três partes: a primeira abordará uma breve introdução do 

Canadá e das suas relações com outros países. A segunda parte do capítulo trará o 

desenvolvimento histórico do SAD, a sua composição e funcionamento. A última parte do 

capítulo analisa as políticas de defesa, políticas industriais, de aquisição e de offset do país, 

além de explanar sobre a composição e relacionamento do Estado e das forças armadas com a 

BID. 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A situação geográfica do Canadá influencia diretamente sua percepção de ameaça e 

estratégia de defesa, visto que o único país que tem fronteira terrestre com ele é os EUA, um 

forte aliado canadense e uma das maiores potências militares do mundo. Outro ponto de 

influência é a sua história como possessão do Reino Unido, contando com a sua proteção 

durante o século XVIII e XIX. Essas condições fizeram com que a sociedade canadense não 

identificasse no cenário internacional grandes ameaças ao seu território. 

 
18 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ca.html. Acesso em: 05 Dez. 2019. 
19 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ca.html. Acesso em: 05 Dez. 2019. 
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 Essa condição é definida por Kim Nossal (2016) como “imaginário de segurança”, ou 

seja, a forma como a população enxerga o seu país e a sua posição no mundo não 

necessariamente condiz com a realidade, mas é uma visão extremamente inspirada por 

questões geoestratégicas e históricas. Assim, essa percepção influencia nas suas expectativas 

quanto às ações de seus governantes e às políticas estabelecidas por eles. Esse fator faz com 

que as aquisições no país sejam extremamente politizadas, além de afetar no tamanho das 

forças e nos investimentos na pasta de defesa. 

O principal parceiro estratégico do Canadá era o Reino Unido, principalmente por 

causa da sua antiga condição de protetorado, mas esse relacionamento muda com a Segunda 

Guerra Mundial, momento em que o país estreita os laços com o vizinho americano, apesar de 

terem em sua história um período de tensão, com a tentativa dos EUA de invadir o território 

do Canadá durante a Guerra de 1812. Dessa forma, tem-se a partir de 1940 uma grande 

aproximação entre Canadá e EUA em assuntos relacionados à defesa, tendo início uma 

coordenação entre suas políticas e indústrias. 

 Percebe-se o início dessa aproximação nos anos 1930 e 1940, principalmente com o 

discurso do presidente estadunidense Franklin Roosevelt sobre o relacionamento entre os dois 

países, afirmando que a defesa do Canadá não seria ignorada pelos EUA caso o país fosse 

atacado. Esse discurso foi motivado por um período de estremecimento no relacionamento 

dos dois países devido a neutralidade inicial dos EUA na Segunda Guerra Mundial (STACY, 

1954). Em 1940, tem-se o estabelecimento do “Permanent Joint Board on Defence”, com a 

Declaração de Ogdensburg, que consistia em um espaço de debate para problemas que os dois 

países viessem a enfrentar em termos de defesa. A agência tinha caráter recomendatório e era 

formada por militares e civis (CANADA, 2014). 

 Esse relacionamento evoluiu, resultando, em 1956, no “Defence Production Sharing 

Agreement” que previa um tratamento especial para as empresas canadenses, igualando-as ao 

status das empresas dos EUA. Já em 1963, temos o “Defence Development Sharing 

Agreement”, que dava ao Canadá a possibilidade de participar de licitações e processos de 

pesquisa e desenvolvimento de equipamentos no seu vizinho. Desse modo, esses acordos 

geraram uma espécie de racionalização da base industrial para a área de defesa na tentativa de 

unificação desse setor em nível continental (EDGAR, 2001). 

 Assim, esse relacionamento levou ao desenvolvimento complementar das empresas 

canadenses em relação aos EUA, aumentando a assimetria entre os seus mercados de defesa. 

Apesar de ter aberto o mercado para a participação de empresas do Canadá, esse estreitamento 

e busca por uma unificação continental também levou ao estabelecimento de muitas empresas 
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estadunidenses no território canadense, prejudicando posteriormente a BID do país. Essa 

situação foi evidenciada no final dos anos 1990, com as mudanças no Regulamento de trânsito 

de armas dos EUA e o fim das isenções e privilégios da indústria canadense no país 

(BARRETO, 2019).  

Além desses acordos industriais, em 1957 há a criação do Comando Aeroespacial da 

América do Norte (NORAD, sigla em inglês)20. Essa proximidade em termos de defesa exige 

que as forças dos países estejam sempre em condições de interoperabilidade, tanto em termos 

de técnica quanto operacional, o que tende a condicionar as políticas e as aquisições de defesa 

canadenses, principalmente porque o orçamento da pasta de defesa é o primeiro a ser cortado 

em períodos de déficit econômico (COLLINS, 2018). 

 

 

2.2 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DEFESA 

 

 As aquisições de defesa são realizadas dentro de um contexto singular e, geralmente, 

são caracterizadas pela incerteza e o risco, especialmente no processo de desenvolvimento e 

construção nacional de equipamentos. Exatamente por ser uma área peculiar, o mercado 

internacional de armas é caracterizado por não ser convencional e, por isso, a intervenção do 

governo é necessária para controlar e incentivar o desenvolvimento industrial (WILLIAMS, 

2016).  

Embora cada país tenha peculiaridades em seus sistemas de aquisições e 

procedimentos, usualmente uma aquisição envolve etapas de definição dos requisitos, 

aprovação do projeto e financiamento, seleção de estratégia e negociação de contrato, e a 

administração desse contrato até a entrega final do equipamento adquirido (PLAMONDON, 

2010). Dessa maneira, o ator governamental é fundamental para a compreensão do SAD visto 

que é ele que determina se investirá no mercado nacional ou vai importar, as políticas 

industriais e, inclusive, o tamanho da sua base industrial de defesa, através de incentivos ou 

continuidade de projetos (STONE, 2015). 

Além disso, muitos agentes envolvidos no SAD defendem que as compras militares 

também devem ser utilizadas para cumprir outros objetivos, como políticos e econômicos. No 

Canadá, essa ideia é amplamente defendida (Idem, 2015). Ao realizar grandes compras 

militares, o governo busca balancear não só os requisitos operacionais necessários, mas 

 
20 O NORAD foi criado em 1957 com o objetivo de controlar e defender o espaço aéreo dos dois países, com 

especial foco na região do Ártico. A implementação desse sistema motivou um aumento da percepção de defesa 

canadense. 
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também os benefícios socioeconômicos que podem ser atingidos com essa aquisição para 

legitimar a compra para a sociedade. Assim, é necessário buscar o máximo de transparência 

possível e imparcialidade em relação aos concorrentes nesse processo (STONE, 2012). 

O SAD canadense é extremamente complexo, envolvendo diferentes setores e agentes 

no processo, sendo cada um deles encarregado de diferentes fases desse sistema 

(HINGWALA, 2017). Esse sistema multidepartamental, exclusivo do país, teve seu início na 

década de 1960, motivado pelas circunstâncias da Guerra Fria, junto a outras grandes 

mudanças na organização da administração do governo, com o objetivo de aumentar a 

eficiência e transparência do mesmo (AUGER, 2016). 

Dessa forma, o sistema envolve diretamente o Departamento de Defesa Nacional 

(DND, sigla em inglês), o departamento de Serviços Públicos e Compras do Canadá (PSPC21, 

sigla em inglês), o Departamento de Inovação, ciência e desenvolvimento econômico do 

Canadá (ISED, sigla em inglês) e a secretaria do Conselho do Tesouro. O processo também 

envolve, dependendo do que está sendo adquirido e das condições dessa aquisição, outros 

agentes do poder executivo observados mais à frente. Além disso, o procedimento possui 

regulações e acordos específicos, como a Política de Benefícios Industriais e Tecnológicos 

(ITB, sigla em inglês), que contribuem para todo esse funcionamento (COLLINS, 2018). 

Ademais, na maior parte da sua história militar, o Canadá não projetou seus próprios 

equipamentos, mas escolheu adquiri-los de outros países, especialmente dos seus aliados mais 

próximos como o Reino Unido, e, depois, fazer algumas alterações e adaptações nessas armas 

para torná-las mais coerentes com as necessidades do país. Entretanto, esse costume de mudar 

os equipamentos assim que eles chegam ao Canadá causa diversos atrasos na sua entrega às 

forças armadas, além de prejudicar o desenvolvimento da sua BID. Assim, o país desenvolve 

uma Base Industrial inexperiente (PLAMONDON, 2010). 

 

2.2.1 Histórico 

 

 Até o início da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as aquisições do exército e da 

marinha canadenses eram realizadas pelo departamento de cada força de maneira 

independente, sendo o Departamento de Milícia e Defesa do Exército e o Departamento de 

Serviço Naval da Marinha. Entretanto, o início do conflito evidenciou as imperfeições desse 

processo, fazendo com que o governo conservador de Robert Borden criasse uma comissão de 

 
21 Antigamente, o departamento responsável pelo gerenciamento das compras do governo era conhecido como 

Departamento de Obras Públicas e Serviços Governamentais Canadá (PWGSC). Apesar do trabalho utilizar a 

denominação atual, a outra sigla ainda pode ser encontrada em algumas pesquisas. 
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suprimentos de guerra para averiguar essas deficiências. O resultado foi a criação da 

Comissão de Aquisições de Guerra, que centralizou todo o processo de aquisições de defesa, 

facilitando o controle e coordenação tanto das compras quanto das produções da indústria de 

guerra do país (AUGER, 2016). 

 Esse modelo centralizado só se manteve em funcionamento até 1919, quando os 

Departamentos de Milícia e Defesa do Exército e de Serviço Naval da Marinha, juntamente 

com a novíssima “Air Board”, voltaram a ser os responsáveis pelas aquisições de cada força. 

Em 1923, por questões principalmente econômicas, há mudanças na estrutura administrativa 

do governo e os três departamentos das forças são fundidos em único: o DND. Contudo, 

apesar dessa fusão das forças dentro de um único ministério, as três continuaram sendo 

independentes, com sedes e orçamentos separados, e realizando suas próprias aquisições 

(Idem, 2016). 

 Em 1939, há a aprovação da Lei de Compras, Controle de Lucros e Financiamento de 

Defesa, que criou o Conselho de Compras de Defesa (DPB, sigla em inglês) que se reportaria 

diretamente ao Ministro das Finanças. Iniciando suas operações no mês seguinte à sua 

nomeação, o conselho tinha como principal função coordenar todas as aquisições de defesa, 

além de controlar os custos e os lucros de todos os contratos envolvidos nesse processo. 

Entretanto, com o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o governo liberal de 

Mackenzie King decidiu centralizar ainda mais esse processo substituindo o DPB, 

primeiramente, pelo Conselho de Suprimentos de Guerra e, em 1940, pelo Departamento de 

Munições e Suprimentos (PLAMONDON, 2010). 

 Já em 1945, no período final do conflito, o Departamento de Munições e Suprimentos 

foi fundido com o Departamento de Reconstrução, formando o Departamento de 

Reconstrução e Suprimento. Combinando a coordenação da produção militar e civil, o novo 

departamento se manteve à frente das aquisições até o início de 1947, quando o governo 

reduziu os gastos de defesa, passando essa responsabilidade para o Departamento de 

Comércio (Idem, 2010). Em 1948, essa responsabilidade foi transferida para o Conselho de 

Defesa Industrial, que inicialmente era anexado ao DND. Após março de 1949, esse conselho 

passou a responder ao Departamento de Comércio e as aquisições foram transferidas para a 

Corporação Comercial Canadense (AUGER, 2016). 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o orçamento de defesa canadense sofreu 

grandes cortes e as aquisições de equipamentos para as forças foram descentralizadas e sendo 

passadas por diferentes departamentos. Não se enxergava a necessidade de um único órgão 

dedicado somente a essa função; entretanto, com a criação da Organização do Tratado do 
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Atlântico Norte (OTAN) e a eclosão da Guerra da Coreia (1950), o governo viu novamente a 

necessidade de voltar aos altos níveis de investimento na defesa, reequipando as forças para 

atuar nesses cenários, principalmente através de Operações da Organização das Nações 

Unidas (ONU) (Idem, 2016).  

 Durante esse período pós-guerra, percebe-se o Canadá buscando se destacar como uma 

potência média no cenário internacional. Assim, a participação em operações internacionais, 

como as da OTAN e, principalmente, da ONU, eram uma forma de reafirmar seu 

posicionamento como uma potência média, garantindo assim sua soberania, através da 

afirmação dos acordos de segurança coletiva, e projeção internacional. Dessa forma, não só a 

sua atuação, mas também a sua capacidade de liderar essas ações colaboraria para o exercício 

de influência no ambiente internacional (ALBUQUERQUE; BARRETO, 2019). 

 Em 1951, é lançado no país pelo governo Liberal de Louis St. Laurent um programa 

de rearmamento militar para melhorar a eficiência das tropas na Guerra da Coréia e garantir 

capacidade de atuação no cenário Europeu em caso de conflito armado contra a União 

Soviética. A partir desse programa, viu-se a necessidade de centralizar as aquisições a partir 

de um departamento. Assim, foi criada, a partir da Lei de Produção de Defesa, o 

Departamento de Produção de Defesa (DDP, sigla em inglês) (SLOAN, 2017). Desse modo, o 

novo órgão civil foi o responsável pela supervisão dos processos econômicos e industriais 

relacionados a aquisições de defesa, tendo um processo de centralização de coordenação das 

compras parecido com o ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, mas a aprovação do 

requisito da compra era mandada pelo DND (PLAMONDON, 2010). 

 Buscando formas mais eficientes de conduzir os processos administrativos dos 

departamentos, inclusive em relação aos procedimentos de compras, o governo conservador 

de John Diefenbacker nomeou uma comissão, denominada “Comissão Glassco” para avaliar 

essas áreas e estabelecer recomendações. Assim, uma das sugestões dessa comissão foi a 

criação de uma agência que centralizasse todas as compras governamentais, tanto civis quanto 

militares, para minimizar os gastos e melhor aproveitar o pessoal especializado, além de 

acabar com possibilidades de duplicação de trabalho (AUGER, 2016).  

Desse modo, em 1963 a DPP é estabelecida como o órgão governamental que 

centralizaria provisoriamente as compras do governo, mas já em 1969, tem-se a aprovação da 

Lei da Organização do Governo, que foi responsável por criar o Departamento de 

Fornecimento e Serviços (DSS, sigla em inglês), que seria o responsável oficialmente pela 

centralização dos contratos de compras governamentais (SLOAN, 2017). 
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Em 1968, o governo liberal de Pierre Trudeau estabeleceu uma nova comissão, dessa 

vez para revisar todos os processos de administração do DND, que foi concluída em 1972. O 

relatório que resultou desse grupo de revisão gerencial foi o responsável por reestruturar o 

departamento, integrando todos os elementos civis e militares das forças e do DND em uma 

única sede e uma nova estrutura organizacional, após as forças terem sido unificadas22, ainda 

em 1968, como um primeiro passo para uma reorganização significativa da área de defesa. 

Uma das principais mudanças foi a criação de um vice-ministro adjunto de material (ADM 

Mat, sigla em inglês) que seria civil e o responsável por toda a parte de pesquisa, 

desenvolvimento e compras dentro do DND, trabalhando em conjunto com o DSS 

(PLAMONDON, 2010). 

 Assim, em 1986, o governo conservador de Brian Mulroney introduziu no processo de 

aquisições de defesa a Política de Benefício Industriais e Regionais (IRB, sigla em inglês) 

com o objetivo de associar essas compras à obtenção de benefícios econômicos para a 

sociedade, como o desenvolvimento industrial e a geração de empregos. A política exigia que 

as empresas envolvidas em contratos de defesa investissem o equivalente a 100% do valor do 

contrato adquirido e o Departamento denominado Indústria Canadá seria o responsável por 

gerenciar esses acordos Assim, passa a existir nesse momento mais um departamento atuando 

em conjunto com o DSS e o DND nas aquisições da área de defesa (SLOAN, 2017).  

É importante destacar que, atualmente, o departamento Indústria Canadá se 

transformou no Departamento de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do 

Canadá (ISED, sigla em inglês) e o IRB teve sua política modificada em 2014, sendo 

atualmente identificada como Política de Benefícios Industriais e Tecnológicos (ITB, sigla em 

inglês). 

 Já em 1993, o governo conservador de Kim Campbell foi o responsável pela fusão 

entre o DSS e o Departamento de Obras Públicas, além de outros dois departamentos, sendo 

formado o Departamento de Obras Públicas e Serviços Governamentais do Canadá (PWGSC, 

sigla em inglês), que ainda hoje é o responsável por todos os contratos das compras 

governamentais, porém com a denominação de Departamento de Serviços Públicos e 

Compras do Canadá (PSPC, sigla em inglês), tendo sua autoridade advinda da Lei de 

Produção de Defesa, que oficializou o novo departamento em 1996 (PLAMONDON, 2010). 

 
22 A unificação das forças armadas canadense aconteceu oficialmente em fevereiro de 1968 através da Lei de 

Reorganização das Forças Canadenses (Bill C-243). Essa mudança foi abordada na política de defesa de 1964, 

que explanava sobre uma reestruturação e reorganização militar buscando uma melhor forma de controle das 

operações militares, da capacidade de atuação das forças e da manutenção de seus equipamentos, além de 

garantir economia de custos (SHAW, 2010). 
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Assim, o SAD multidepartamental teve sua última grande modificação durante um longo 

período, tendo o PSPC, o DND e o ISED envolvidos no seu processo de compra. 

 Quando Stephen Harper assumiu como primeiro-ministro, no final de 2006, sua pauta 

voltada para a defesa planejava uma grande modernização da área. Nesse mesmo período, a 

Associação Canadense de Indústria de Defesa e Segurança (CADSI, sigla em inglês) 

encomendou uma série de estudos independentes buscando mapear o setor e formas de 

melhorar a eficiência do governo e do seu relacionamento com a indústria. um dos esforços 

que resultou dessa vontade de maior eficiência foi a Estratégia de Aquisições de Defesa (DPS, 

sigla em inglês), lançada em 2014, que tinha como objetivo reestruturar o processo de 

comprar no país, além de impulsionar os benefícios econômicos advindos dessas compras 

(PERRY, 2015b). 

 Muitas críticas ao sistema vêm de atrasos nas entregas e mudanças nos orçamentos, 

entretanto é difícil que esses esforços causem melhorias significativas nessas áreas no curto 

prazo, mas mudanças na força de trabalho também são desejadas, dando maior nível de 

especialização ao pessoal utilizado (PERRY, 2015a). Desse modo, a ideia é instaurar uma 

nova estrutura, chamada Secretaria de Aquisições de Defesa. A estratégia busca solucionar as 

fraquezas estruturais observadas no sistema canadense, incluindo a falta de consulta à 

indústria quando o governo e a força estão planejando grandes projetos de aquisição. A 

estratégia tem como um de seus principais objetivos aprimorar a comunicação entre todas as 

partes envolvidas no processo (DAVIES, 2015). 

A DPS tem três objetivos básicos: entregar o equipamento certo no tempo certo para 

as manter a capacidade das forças armadas; alavancar os benefícios econômicos das 

aquisições de defesa, em especial através da criação de empregos; e descomplicar o processo 

de compras, que é bastante burocrático e demorado (AUGER, 2016). Assim, a estratégia vai 

incentivar o engajamento da indústria na fase de desenvolvimento do projeto e tomada de 

decisão, entendendo que essa atitude faria com que os projetos de aquisições tivessem prazos 

e requisitos mais realistas em relação à capacidade industrial do país, evitando maiores atrasos 

e custos (PERRY, 2015a). 

A estratégia é constituída de dez elementos que abrangem diversas atividades e 

projetos, como garantir o envolvimento da indústria, publicar anualmente um Guia de 

Aquisições de Defesa e estabelecer um instituto independente capaz de analisar de forma o 

mais isenta possível os projetos de aquisições (DAVIES, 2015). Dessa forma, uma das 

iniciativas foi a introdução da Proposição de Valor (VP, sigla em inglês) que estabelece 

critérios e capacidades dentro das quais as propostas de ITB das empresas devem se 
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enquadrar. O governo também buscará apoiar a indústria através de exportações. Outra 

iniciativa de destaque é o Guia de Aquisição de Defesa (DAG, sigla em inglês), que traz as 

próximas compras do governo para que a indústria possa se preparar (HINGWALA, 2017). 

Além disso, em congruência com o elemento trazido pela estratégia que versa sobre a 

necessidade de se constituir um órgão independente e isento para analisar as aquisições 

pretendidas pelo governo, foi criado um secretariado dentro do PSPC que seria específico 

para a área de defesa, monitorando não só o SAD em si, mas também a implementação da 

estratégia e dos departamentos envolvidos. Essa secretaria se reporta ao Comitê de 

Governança de Ministros Adjuntos (DMGC, sigla em inglês), que tem ministros do PSPC, 

DND, ISED, Departamento de Relações Exteriores e Departamento de Pesca e Oceanos. O 

DMGC seria o principal relacionado a tomada de decisão nas aquisições de defesa já que 

envolve em um único órgão representantes dos principais departamentos interessados nessas 

compras (AUGER, 2014). 

Outra interessante iniciativa dentro da DPS foi a criação de um Painel de Revisão 

Independente para Aquisições de Defesa (IRPDA, sigla em inglês), que funcionaria como um 

terceiro ator, isento, para avaliar os requisitos e os recursos das grandes aquisições, e a busca 

por aumentar a autoridade do DND em relação ao PSPC. Assim, o DND teria mais autonomia 

para negociar e gerenciar os contratos do setor de defesa, tornando o processo mais rápido 

(HINGWALA, 2017). Dessa forma, o governo espera que todo o procedimento seja mais 

eficiente e que a indústria, participando ativamente do sistema, seja capaz de colaborar não só 

com soluções inovadoras, mas também com investimentos estratégicos e desenvolvimento de 

capacidade (DAVIES, 2015). 

A DPS é vista como a primeira tentativa de um governo canadense de sistematizar o 

processo de aquisições de defesa desde 1969, com o fim do Departamento de Produção de 

Defesa (HINGWALA, 2017). Entretanto, ela apresenta falhas, como a não consideração do 

SAD como complexo e integrado, não prevendo em nenhum momento a conexão das funções 

e setores. Além disso, não busca criar uma estrutura independente de gerenciamento do 

desempenho do governo e não traz a ideia de uma possível estratégia industrial que orientaria 

os resultados da indústria no longo prazo, complementando seus esforços de integração entre 

indústria e governo (DAVIES, 2015). A estratégia vem sendo implementada aos poucos, mas 

alguns elementos defendidos nela podem ser encontrados na “National Shipbuilding Strategy” 

(NSS), que é uma estratégia de construção naval lançada pelo governo em 2010 e foi 

implementada antes do lançamento da DPS. 
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2.2.2 Estrutura 

 

 O SAD é composto por diversos departamentos, com destaque para o PSPC e o DND, 

como mostra a figura 3. Enquanto o PSPC é a autoridade contratual do governo, ou seja, é o 

departamento responsável pela negociação e gerenciamento de todos os contratos de compras 

federais, o DND é o responsável pela área de defesa, sendo ele o demandante dos 

equipamentos e o cliente (COLLINS, 2018).  

A autoridade do PSPC advém da Lei de Produção de Defesa, que traz a ideia de que o 

departamento pode comprar equipamentos e infraestrutura para o DND e, consequentemente, 

para as forças militares do país. Entretanto, apesar da lei determinar o PSPC como autoridade 

exclusiva no setor de compras, ficou acordado entre os departamentos uma divisão de 

responsabilidades dentro do campo de aquisições. Desse modo, o manual de suprimento do 

departamento de compras identifica as suas responsabilidades e as do DND, visto que os dois 

estão envolvidos em todo o processo de aquisição, mas com responsabilidades distintas 

(AUGER, 2016). 

O manual de suprimento do PSPC identifica que esse departamento é o principal 

responsável pelo desenvolvimento do plano de aquisições, pela análise das ofertas das 

empresas, e pela administração das partes envolvidas na compra antes e durante o processo, 

além dos contratos em si; enquanto o DND é o responsável pela definição dos requisitos, 

inspeção do produto e realização de testes do equipamento ou serviço adquirido após a 

entrega final. Assim, antes de cada grande projeto de aquisição, denominados “Major Crown 

Projects”23 (MCP), os dois departamentos têm que assinar um memorando de entendimento 

que define detalhadamente as responsabilidades de cada um dentro daquele projeto, para não 

haver embates no gerenciamento (HINGWALA, 2017). 

 

 

 

 

 
23 Segundo o PSPC, Major Crown Projects são definidos por serem grandes projetos de aquisição em que os 

seus custos vão exceder $100 milhões. Apesar de também seguir as orientações do manual de fornecimento do 

departamento, algumas características no seu processo de aprovação e gerenciamento diferem pelo maior risco, 

como a necessidade de relatórios de progresso terem que ser submetidos ao Treasury Board com frequência. 

Disponível em https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual/section/9/5. Acesso em 14 Dez. 

2019. 
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Figura 3: Principais atores do Sistema de Aquisições de Defesa Canadense 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De forma mais detalhada, o DND vai definir quais são as necessidades das forças 

armadas e estabelecer, a partir dessas demandas, requisitos tanto operacionais quanto técnicos 

que não podem faltar no projeto. Essas definições estarão contidas na Declaração de 

Requisitos (SOR, sigla em inglês) que será divulgada para a indústria. Além disso, o 

departamento também trabalha em cima da estimativa de custos inicial do projeto a partir dos 

requisitos estabelecidos. Outro ponto é que o PSPC não pode fechar nenhum contrato sem a 

aprovação do gabinete da política de defesa, na qual o DND participa (COLLINS, 2018). 

Há determinadas características nas compras de defesa que fazem com que o DND 

tenha esse status de importância junto ao PSPC, como o fato de que todas as aquisições nessa 

área são de alto risco e extremamente custosas. Entretanto, essa característica faz com que 

elas também sejam muito politizadas (BERKOK, 2010). Apesar dessas considerações, 

percebe-se que a credibilidade do DND como um departamento eficiente nas aquisições foi 

extremamente prejudicada com as falhas em grandes projetos como a substituição dos 

helicópteros Sea King24, conhecido como o processo de aquisição mais longo do país pelos 

contínuos cancelamentos (ASH, 2015). 

Dentro do DND, há uma organização denominada ADM Mat, que é composta por 

servidores de caráter civil e militar, mas possui liderança exclusivamente civil. Assim, o 

 
24 Para uma análise aprofundada do projeto de aquisição dos helicópteros Sea King ver Plamondon (2010). 



48 

 

ADM Mat é responsável por administrar os projetos de aquisições já aprovados, inclusive 

tendo autoridade para intervir na fase de design do programa. Além disso, ele deve se 

preocupar com os benefícios do ITB oferecidos pelas empresas. Desse modo, ele é o principal 

ator de ligação entre o DND e o PSPC, e o DND e o ISED, contribuindo para a cooperação 

entre os departamentos (BERKOK, 2010). 

 Acredita-se que a maior vantagem dessa divisão de responsabilidades é o equilíbrio 

entre os departamentos. As Forças Armadas podem querer o melhor e mais tecnologicamente 

desenvolvido equipamento, mas o PSPC deve se atentar para a realidade orçamentária e os 

melhores benefícios econômicos oferecidos nas aquisições, equilibrando a demanda do DND. 

Apesar disso, a ideia é que a autoridade do PSPC não prejudique em nenhum momento a 

capacidade militar das forças armadas e os requisitos necessários para a sua atuação, mas essa 

situação denota como não só os requisitos militares são importantes em uma compra 

canadense (Idem, 2010). 

 Um terceiro agente que compõe o SAD canadense é o Treasury Board, que é o 

encarregado de aprovar todo e qualquer financiamento dos grandes projetos de aquisição que 

passaram pela aprovação do gabinete. Qualquer mudança no projeto que altere os custos 

iniciais do processo faz com que o orçamento tenha que ser revisto. Ele recebe apoio 

burocrático da Secretaria do Treasury Board (AUGER, 2016). Assim, o Treasury Board 

observa não só o valor final do equipamento em si, mas todo o período de planejamento, 

definição de requisitos e seleção e gerenciamento dos contratos deve entrar no orçamento 

apresentado e aprovado por eles (STONE, 2012).  

 O último departamento integrante desse sistema é o ISED. Apesar de não participar de 

todas as fases do processo de aquisições, ele é importante por ser o responsável pelos 

benefícios advindos da política ITB. Assim, é ele que determina os critérios de avaliação dos 

benefícios oferecidos dentro das propostas das empresas, além de gerenciar os investimentos 

feitos dentro desse programa (AUGER, 2014).  

O ISED também é responsável pelos contratos que foram feitos no período da Política 

IRB, que é a política de compensações e investimentos anterior à 2014, quando a ITB entra 

em prática. O contexto da mudança entre essas duas políticas será abordado mais adiante no 

trabalho. Entretanto, é importante notar que a maior diferença entre elas é o foco dos 

investimentos, que deixa de ser regional e passa a ser voltada para tecnologias estratégicas 

para o Canadá. Assim, a ITB passa a valer para contratos posteriores a fevereiro de 2014 

(AUGER, 2016).  
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Além desses quatro departamentos, outros agentes são envolvidos em algumas fases 

do processo de aquisições, como Privy Council Office, que ajuda na elaboração das propostas 

através de aconselhamento e revisões que serão apresentadas ao Gabinete, e revisa todas os 

projetos e políticas submetidas ao mesmo; e o próprio Gabinete, que é voltado para a política 

de defesa e se configura em um fórum de ministros que se reúnem para tomada de decisão 

nessa área, em especial a aprovação de livros brancos de defesa. O ministério da Relações 

Exteriores e o ministério de Comércio e Desenvolvimento também podem ser envolvidos 

dependendo do projeto (COLLINS, 2018). 

Um último agente que pode ser envolvido nesse sistema é o Tribunal Internacional do 

Comércio do Canadá (CITT, sigla em inglês). Toda e qualquer compra do governo pode estar 

sujeita a aplicações de acordos comerciais. Entretanto, atualmente, somente o Acordo 

Canadense de Comércio Único (AIT, sigla em inglês) tem impacto nas aquisições de defesa e 

determina que todos os fornecedores canadenses, o que inclui qualquer empresa estrangeira 

que tenha base no país, tenham a oportunidade de acesso às grandes compras federais. As 

compras através de um contrato sem competição aberta e transparente são permitidas somente 

em casos de emergência. Assim, qualquer desacordo à essas normas estão passíveis de 

reclamação e julgamento no CITT (Idem, 2018). 

 Apesar de o processo de aquisições sempre sofrer mudanças, ele geralmente abrange 

alguns elementos específicos que não se alteram como a necessidade de definição do requisito 

militar para começar o planejamento da aquisição, a aprovação do projeto pelo governo, a 

seleção de uma estratégia de compras e a negociação do contrato, o gerenciamento desse 

contrato e a entrega final do produto (PLAMONDON, 2010). Assim, no Canadá, há um 

processo sistemático denominado “Processo de aprovação de capital” que envolve esses 

elementos fundamentais divididos em cinco estágios, como pode-se observar na figura 4 

(COLLINS, 2018). 

 A primeira etapa desse processo é a identificação do projeto, em que o DND identifica 

as possibilidades de cenário e ameaças que podem enfrentar no futuro, de acordo com as 

percepções exprimidas na política de defesa, e apontam as capacidades que as forças armadas 

não possuem ou estão debilitadas e serão necessárias nesse cenário potencial. Essa 

identificação de gaps e deficiências é feita com o auxílio de representantes das forças 

militares (CANADA, 2017b).  

A partir disso, uma proposta, com uma lista de requisitos necessários ao equipamento 

e datas estimadas para início e conclusão do projeto, é delimitada e enviada para o Conselho 

de Capacidades de Defesa e ao IRPDA para análise e aprovação. Assim, o principal objetivo 
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dessa fase é a determinação de requisitos operacionais e técnicos de forma mais ampla, 

confirmando a necessidade das forças quanto essas capacidades (COLLINS, 2018). 

 

Figura 4: Estágios do processo de aquisições de defesa canadense 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo estágio abrange a análise das opções. É nesse momento que o DND vai 

desenvolver a SOR, que envolve não só os requisitos operacionais básicos que devem estar 

presentes no equipamento, mas também análise de custos, estabelecido a partir de consulta à 

indústria pela Ordem Aproximada de Magnitude (ROM, sigla em inglês), e os benefícios 

almejados (CANADA, 2017b). No projeto, o DND também identifica e analisa todos as 

opções que atendem aos seus requisitos necessários e apontam qual seria a melhor opção. 

Assim, esse projeto é enviado ao Treasury Board para uma aprovação preliminar. O projeto 

também deve passar pela aprovação do IRPDA e do conselho de gestão do programa (SILVA, 

2018). 

A terceira fase do processo de aquisições é a de definição, que começa a partir da 

aprovação do projeto dada pelo Treasury Board na fase anterior, estabelecendo o orçamento 

alocado para o projeto. Assim, o DND irá organizar um escritório, formado por consultores do 

departamento e das forças armadas, para o gerenciamento desse programa. O escritório vai 

trabalhar para atenuar os riscos do projeto, aprimorando seus requisitos, custos e cronograma 

(CANADA, 2017b). Ou seja, o objetivo é definir como a melhor opção, determinada na fase 
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anterior, será implementada de forma viável em todos os aspectos da aquisição (SILVA, 

2018). 

Desse modo, é lançada uma solicitação de propostas (RFP, sigla em inglês) para que 

empresas do setor enviem suas proposições para ganhar o direito ao projeto, entretanto, a RFP 

pode ser cancelada se nenhum dos que enviaram uma proposta estiver de acordo, necessitando 

assim de mais consultas à indústria. Além disso, a RFP também pode ser cancelada pelo 

PSPC se o ADM Mat acreditar que o DND não cumpriu de forma apropriada os 

procedimentos necessários. Ao final desse estágio, um licitante é escolhido e o projeto volta 

ao Treasury Board para uma aprovação efetiva e a conclusão formal da RFP. Com o fim 

desse estágio e da RFP, tem-se o “início das compras formais”, período em que o Gabinete 

não pode mais se envolver nas aquisições pelo seu cunho político (COLLINS, 2018). 

O quarto estágio desse processo é a fase de implementação. O início dessa fase 

depende da aprovação efetiva concedida pelo Treasury Board na etapa anterior. É nesse 

momento que o PSPC estará à frente do processo de contratação, além das competições entre 

diferentes fornecedores. Além disso, essa fase também abrange todo o período de construção 

até a entrega do equipamento, buscando garantir que sejam cumpridos os prazos e o 

orçamento estabelecidos previamente (CANADA, 2017b).  

À medida que os equipamentos são entregues, eles são testados pelo DND e, se 

necessário, modificados para atender algum outro requisito. Essas modificações acontecem 

com frequência quando o país adquire equipamentos no exterior. É também nessa fase de 

negociação do contrato que o ISED colabora com as negociações da VP e dos benefícios 

econômicos que estarão contidos dentro dos contratos de compra (COLLINS, 2018). 

A última etapa do processo de aquisições de defesa é o close-out, ou seja, o 

encerramento formal do projeto após o alcance de sua total capacidade operacional. O DND 

mantém o escritório de gerenciamento do projeto criado anteriormente, mas com uma equipe 

reduzida para avaliar o programa a partir dos resultados que foram alcançados, os problemas 

que tiveram ao longo do processo e lições que podem ser aprendidas para aquisições futuras 

(Idem, 2018). 

 Um dos principais problemas do SAD canadense são os atrasos no processo. Apesar 

de não ser exclusividade do país, essa dificuldade pode prejudicar ainda mais a capacidade de 

atuação das forças armadas e perder o tempo certo da tecnologia do equipamento, tornando-o 

obsoleto antes mesmo da sua entrega final. Esse problema pode se originar, muitas vezes, da 

falta de pessoal especializado lidando com o desenvolvimento do projeto, mudanças nos 

procedimentos de compra e requisitos fora da realidade da indústria. Além disso, o próprio 
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envolvimento político, especialmente do executivo, pode ser um fator de atraso nas compras 

(PERRY, 2015a). 

 Ainda que todas as decisões envolvidas no processo de tomada de decisão da compra 

sejam políticas, o que é altamente criticado no caso canadense é o uso das aquisições de 

defesa em plataformas políticas, incluindo promessas de cancelamento de projeto bilionários 

pela simples aprovação pública, como aconteceu na campanha eleitoral de Jean Chrétien e o 

caso do programa de substituição dos helicópteros Sea King em 1993. Outro exemplo dessa 

politização é o caso das aquisições do jato F-35, que foi altamente politizada pelo governo 

Harper e, posteriormente, cancelada pelo governo de Justin Trudeau. Assim, percebe-se que 

muitos administradores têm tomado decisões a partir da ótica da vantagem partidária ao invés 

de levar em consideração o interesse nacional (NOSSAL, 2016). 

 Outro importante ator nesse cenário é a mídia nacional, que contribui para a 

depreciação da imagem do SAD frente à população. Além disso, tendo em mente que um 

governo democrático está sempre em busca da aprovação pública para se manter no poder, a 

mídia é importante na politização das aquisições, contribuindo para influenciar a opinião da 

sociedade que historicamente é avessa a grandes gastos no setor de defesa (Idem, 2016). 

 Uma segunda grande crítica ao modelo de SAD estabelecido pelo Canadá é 

exatamente em relação ao seu caráter multidepartamental. Acredita-se que essa 

responsabilidade compartilhada, além de colaborar para muitos atrasos no processo de 

aquisições, torna as compras mais caras e mais demoradas, além de ter duplicação do trabalho 

principalmente entre o PSPC e o DND. Isso porque o projeto tem que ser aprovado por 

diferentes departamentos em diferentes fases (WILLIAMS, 2016).  

Além disso, essa estrutura dificulta a responsabilização pelas falhas e a prestação de 

contas, visto que não existe um único departamento responsável pelas decisões (SLOAN, 

2017). Várias iniciativas têm sido estabelecidas buscando a melhoria da eficiência dos 

processos de compras, em especial no DND e PSPC, como as sugeridas pelo DPS em 2014. 

 

 

2.3 POLÍTICAS 

 

 As políticas públicas são instrumentos pelos quais o Estado pode intervir ou 

regulamentar um assunto ou setor. No âmbito das aquisições de defesa, quatro políticas são 

importantes de ser observada: a primeira delas é a política de defesa, em que o governo 

expressa as percepções de ameaça do Estado, suas ambições quanto ao emprego de recursos e 
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compras de equipamentos e as tarefas essenciais das forças armadas. A segunda é a política de 

aquisições, que guia os órgãos responsáveis nesse processo e a terceira é a política de 

compensação, que regula os acordos de offset. A última política observada é a industrial, que 

tem como objetivo o fomento da indústria nacional. Nem todos os países possuem as quatro 

políticas, tanto formal quanto informalmente; assim, a não existência de uma delas é tão 

importante quanto a existência da mesma. 

 

2.3.1 Políticas de Defesa 

 

 A ideia principal de uma política de defesa é estabelecer os objetivos primordiais do 

país e suas percepções do cenário internacional, buscando orientar o desenvolvimento das 

forças armadas e suas aquisições baseado nas capacidades exigidas dentro de cenários 

estratégicos para o Estado. Entretanto, no caso Canadense, há uma forte influência doméstica 

dentro dos documentos de defesa do país, principalmente no sentido de os governantes 

buscarem se diferenciar daqueles que vieram anteriormente (HINGWALA, 2017). 

 

Figura 5: Políticas de Defesa Canadense 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Apesar disso, os White Papers são necessários para entender e justificar determinadas 

aquisições e políticas nesse cenário, como é o caso das políticas de compensações no Canadá. 

A política de Defesa lançada, em 1987, pelo governo conservador de Brian Mulroney trouxe 

uma grande redução no tamanho das forças e grandes cortes no orçamento de defesa, 

principalmente por causa da crise fiscal que existia no país desde os anos 1970, apesar de 
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admitir que a sua força militar apresentava capacidade reduzida e não tinha condições de 

cumprir com todos os seus acordos internacionais (CANADA, 1987). 

 Apesar dos cortes, o documento de 1987 foi o responsável por atrelar de fato as 

aquisições de defesa à ideia de desenvolvimento econômico da sociedade, ou seja, todos os 

equipamentos adquiridos para as forças militares deveriam apresentar benefícios econômicos 

para o país, sendo através da geração de empregos diretos graças ao desenvolvimento 

nacional ou através de investimentos externos por causa da política de compensações. 

Entretanto, a situação só piorou nos anos 1990, período em que o país apresentou um dos 

piores cortes na pasta de defesa na sua história (PLAMONDON, 2010). 

 Assim, a política de defesa de 1994, lançada pelo governo liberal de Jean Chrétien, foi 

marcada por cortes massivos na pasta por causa da alta dívida pública do país. O documento 

traz a ideia de que não existe uma ameaça militar para o país no contexto internacional; desse 

modo, a principal ameaça enfrentada nesse período tem origem econômica. O aumento da 

dívida pública faz com que a qualidade de vida da sociedade esteja sendo prejudicada e é 

necessário esforços para diminuir esse déficit. Essa medida agrava a situação de sucateamento 

das forças armadas (CANADA, 1994). 

 Apesar de cortes terem sido feitos em todos os departamentos do governo por causa da 

crise financeira no país, o DND foi o mais afetado, principalmente nos anos 1990, sofrendo 

uma redução de até 30% nesse período (SOLOMON; PENNEY, 2002). Os cortes massivos 

no final da década de 1980, e toda a década de 1990, reduziram o número de pessoas em 

todos os departamentos da administração pública, em especial naqueles envolvidos com as 

forças armadas e aquisições de defesa, o que acarreta em uma limitação na capacidade do 

SAD do país (MACMILLAN, 2017).  

O maior problema dessa limitação foi que o pessoal envolvido ficou com uma 

experiência limitada em relação às compras complexas e o gerenciamento desses grandes 

projetos. Isso se deveu, principalmente, porque a maior parte da força que foi levada a sair 

durante a época de cortes foi o pessoal mais antigo e com mais experiência. Assim, você tem 

uma força de trabalho insuficiente e inexperiente e um dos departamentos mais afetados por 

esse contexto foi o DND (PERRY, 2015a). 

Em 2005, o governo liberal de Paul Martin lançou a primeira revisão da política de 

defesa do país após os eventos do 11/09. Tendo muito forte a ideia de que o mundo está 

mudando e que o país precisa se adaptar a esses novos cenários e ameaças, o governo destaca 

a importância de forças armadas bem equipadas nesse contexto, mas não apresenta nenhum 

plano de modernização para seus equipamentos, que estão em situação de sucateamento, além 
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de uma ideia de investimento para os cinco anos seguintes que não traz muitos detalhes sobre 

como esse capital seria aplicado ou de onde o dinheiro seria. Além disso, aponta para a 

necessidade de investir em novas tecnologias para a área de defesa, investindo nas 

capacidades do país e aumento do tamanho das forças (CANADA, 2005). 

 O governo conservador de Stephen Harper estabeleceu, em 2008, o “Canadian First 

Defence Strategy”, trazendo como principal objetivo a reestruturação das forças armadas 

através de um plano de investimentos a longo prazo de aproximadamente $490 bilhões, que 

seriam gastos no período de 20 anos. O documento também destaca a relação entre benefícios 

econômicos e aquisições militares. Assim, ele previa o aumento do contingente das forças, a 

substituição dos principais equipamentos que se encontravam obsoletos e modernização da 

infraestrutura das forças armadas (CANADA, 2008). 

 O plano de investimentos definido pelo governo Harper era dividido em 4 pilares 

fundamentais para o desenvolvimento das forças armadas, sendo eles Pessoal, Equipamentos, 

Operações e Manutenção, e Infraestrutura. Entretanto, apesar de todo o ambicioso 

planejamento, a política foi amplamente criticada pela oposição e sofreu baques em sua 

implementação por causa da crise de 2008 que atingiu o mundo e ocasionou diversos cortes 

na pasta de defesa (SILVA, 2018). 

 Já em 2017, o governo liberal de Justin Trudeau lançou uma revisão da política de 

defesa que trazia um tom de urgência quanto à necessidade de investir no reaparelhamento e 

modernização das forças armadas. Identificando o cenário internacional a partir de três 

tendências – possibilidade de um equilíbrio de poder; natureza mutável do conflito; e 

evolução extremamente rápida da tecnologia –, entende-se que esse ambiente exigirá 

capacidades que o país ainda não domina e precisa urgentemente buscar (CANADA, 2019).  

Assim, o documento traz um plano de investimentos para os anos seguintes, como 

mostra a figura 6, que apresenta um crescimento em torno de 70% durante esse período 

(SOLOMON; PENNEY, 2020); entretanto, diferentemente do governo anterior, os objetivos, 

estratégias e a forma como será dividido esse investimento estão mais realistas. A ideia é de 

que haja previsibilidade na pasta de defesa, permitindo que a indústria se prepare para grandes 

aquisições sem o receio dos projetos não terem continuidade (CANADA, 2017a). Apesar 

dessas iniciativas, são necessárias mudanças profundas na forma como o governo canadense 

lida com a pasta de defesa para que realmente haja melhorias nesse contexto. 
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Figura 6: Previsão de aumento do investimento em defesa em 10 anos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em CANADA, 2017a. 

 

Desse modo, o movimento de revitalização das forças armadas e necessidade de maior 

investimento em suas aquisições tem chamado a atenção dos formuladores de decisão desde o 

11/09, entretanto, os grandes projetos militares apresentam dificuldade em serem aprovados 

pela falta de interesse da sociedade. A ideia do desenvolvimento econômico e benefícios 

socioeconômicos associados à essas aquisições é uma forma do governo justificar essas 

compras. Tendo prerrogativa sido estabelecida oficialmente com Mulroney em 1987, ela foi 

amplamente utilizada na NSS pelo governo Harper e Trudeau. 

 Sendo estabelecido em 2010, a NSS é uma ambiciosa estratégia de construção naval 

que tem como objetivos a reestruturação da indústria naval do país, o reaparelhamento da 

marinha e a geração de benefícios econômicos para a sociedade, principalmente através de 

mais trabalhos. Com relatórios anuais do governo sobre a condição de suas operações, além 

de atualizações sobre prazos e orçamentos para atualizar a população sobre a estratégia, um 

dos destaques dessas avaliações são os benefícios econômicos advindos desse processo, 

trazendo diversos dados e projeções para corroborar esses investimentos (BARRETO, 2020). 

 

2.3.2 Política de Aquisição 

 

 As políticas de aquisições de defesa são responsáveis por estabelecer diretrizes para as 

compras governamentais, analisando a demanda e os requisitos dos projetos em andamento e 
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a seleção dos equipamentos para as forças. A política de aquisição do setor foi estabelecida 

em 2014 pelo governo Harper. O documento traz como objetivos “entregar o equipamento 

certo às Forças Armadas do Canadá (CAF) e à Guarda Costeira do Canadá em tempo hábil; 

alavancar as compras de equipamentos de defesa para criar empregos e crescimento 

econômico no Canadá; e agilizar os processos de compras de defesa” (SOLOMON; 

PENNEY, 2020, p. 456, tradução nossa25). 

 Ademais, a política também traz a necessidade de garantir estabilidade nos 

investimentos em compras de defesa e no envolvimento da indústria ainda no início do 

processo de aquisição. Além dessa política, as compras canadenses também são orientadas 

pelo Plano de Investimento em Defesa e pela política de defesa “Strong, Secure and 

Engaged” lançada em 2017 pelo governo Trudeau, visto anteriormente (BERKOK, 2010). 

 O Plano de Investimento em Defesa (DIP, sigla em inglês) lançado em 2018 é um 

esforço do governo em dar previsibilidade para as aquisições de defesa, buscando garantir 

maior desenvolvimento industrial. Assim, o DIP traz não somente o andamento dos projetos e 

as futuras aquisições, mas os recursos que serão alocados a partir de um cálculo de todo o 

ciclo de vida do equipamento. Da mesma forma que a política de defesa, o DIP trabalha com 

um panorama de prioridades para os próximos 20 anos (SILVA, 2018). 

 Desse modo, o DIP traz de forma clara informações sobre os gastos e o gerenciamento 

de recursos na defesa, além de detalhar todos os projetos de compra que já foram aprovados e 

estão em desenvolvimento. A ideia é que esse documento tenha atualizações anuais e, a cada 

três anos, tenha uma redefinição e nova aprovação do Treasury Board, principalmente por 

causa das informações sobre os financiamentos da área. Desse modo, o objetivo do DIP é 

colaborar para uma maior transparência do setor, mantendo a sociedade informada sobre 

como o dinheiro público está sendo gasto e as condições das suas forças armadas, além de dar 

previsibilidade para a indústria, permitindo que ela se prepare para futuras licitações 

(CANADA, 2018a). 

 O documento traz informações no longo prazo de como as forças armadas serão 

financiadas, garantindo sua capacidade de atuação de acordo com a visão política estabelecida 

na política de defesa. Além disso, o DIP também expressa o contexto político em que as 

decisões de compras e financiamento estão inseridas, em especial no DND. Desse modo, o 

primeiro destaque é o estabelecimento do cenário estratégico de atuação das forças, que 

 
25 “Deliver the right equipment to the Canadian Armed Forces (CAF) and the Canadian Coast Guard in a timely 

manner; leverage our purchases of defence equipment to create jobs and economic growth in Canada; and 

streamline defence procurement processes” 
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sofreu mudanças essenciais na sua natureza principalmente por causa do desenvolvimento 

tecnológico. Desse modo, há a necessidade das forças militares se adaptarem a esse novo 

contexto (Idem, 2018a). 

 Além disso, novas formas de financiamento para o setor de defesa foram introduzidas 

nos últimos anos. Uma mudança significativa dessa década foi a alteração no financiamento 

do DND quanto à aquisição de capital. Desse modo, quando o DND compra um equipamento, 

ele recebe dinheiro do fundo do Parlamento no ano em que a aquisição será realizada, mas 

esse dinheiro não é cobrado integralmente do DND em seu orçamento nesse ano específico; 

os custos desse ativo serão distribuídos ao longo de toda a sua vida útil, sendo debitados do 

seu orçamento anualmente. Entretanto, outros custos tradicionais como pessoal e manutenção 

são contabilizados no orçamento do ano em que é realizado. Essas mudanças permitem que o 

DND persiga programas ambiciosos de reaparelhamento das forças com diversos projetos 

simultâneos (PERRY, 2015b). 

No governo Trudeau, buscando garantir o financiamento das próximas décadas, foi 

criado o Fundo de Investimento de Capital (CIF, sigla em inglês), que é uma fonte de recursos 

exclusivamente dedicada a ativos planejados e os que já estão sendo adquiridos pelo DND. 

Esse fundo pode ser utilizado para novos projetos ou ajuste dos já existentes, como por 

exemplo a mudança no número de embarcações Artic Offshore Patrol Ship (AOPS, sigla em 

inglês) que serão construídas no escopo da NSS. Entretanto, esse subsídio deve ser solicitado 

e aprovado, visto que o fundo solicitado deve ser gasto pelo DND no ano fiscal em que foi 

concedido ou ele retorna ao CIF e necessita de um novo processo de solicitação para acessá-lo 

(CANADA, 2019). 

 O DIP mantém a prática do Guia de Aquisição de Defesa lançado pelo governo 

anterior de descrever algumas informações como cronogramas e financiamento para facilitar o 

acesso de empresas interessadas. Essa iniciativa é chamada Blueprint de Capacidades de 

Defesa. Assim, o DIP traz listas de todos os contratos e projetos, tanto de aquisição de 

equipamentos quanto de infraestrutura, que deverão entrar para competição de licitação nos 

próximos anos, entretanto essa lista não mostra os contratos que já estão em processo 

(CANADA, 2018a). Em 2019, foi lançada a primeira atualização do DIP, que traz todo o 

progresso do setor de defesa, inclusive detalhando em que fase se encontram as principais 

aquisições das forças armadas. 
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2.3.3 Política de Compensação 

 

 Desde os anos 1940 que acordos de compensação em aquisições são estabelecidos, 

principalmente como uma forma de desenvolvimento industrial do país que está comprando. 

Isso ocorre em função das assimetrias que existem no comércio internacional de armas, visto 

que apenas poucos países conseguem se inserir nesse cenário como vendedores, o que 

prejudica o desenvolvimento tecnológico de outros Estados. Assim, essas compensações, 

diretas ou indiretas, são vistas como uma tentativa de superação das imperfeições desse 

mercado (BEHERA, 2015). 

 A ideia geral é a de que todo o dinheiro gasto com um ativo no setor de defesa deve ter 

um benefício além da garantia da defesa do país. Além disso, essas compensações podem ser 

feitas de diferentes formas, como as aquisições a partir de coprodução, o investimento feito 

pelo vendedor em áreas estratégicas do comprador para desenvolvimento industrial e a 

transferência de tecnologia (NOSSAL, 2016). 

Especialmente no Canadá, as aquisições de defesa têm sido associadas à promoção de 

outros interesses, em especial econômicos, há bastante tempo. As principais decisões sobre 

aquisições de capital são tomadas baseadas em benefícios socioeconômicos e 

desenvolvimento industrial, deixando em segundo plano questões estratégicas. Isso se deve 

principalmente à quantidade de departamentos envolvidos no SAD canadense; assim, apesar 

de o DND estabelecer requisitos militares necessários no capital adquirido, outros 

departamentos querem garantir que o contrato tenha os melhores benefícios associados 

(STONE, 2012). 

 Assim, a prática de estabelecer um acordo de compensação dentro de uma compra de 

defesa foi feita pela primeira vez no Canadá em 1976, quando o país adquiriu algumas 

aeronaves de patrulha de longo alcance CP-140 Aurora da Lockheed Aircraft Corporation. 

Entretanto, esse hábito só foi estabelecido oficialmente na Política de Defesa de 1987 e na 

IRB, em que o governo Mulroney vinculou o desenvolvimento econômico do país às compras 

de defesa (PLAMONDON, 2010). 

 A política IRB teve três revisões públicas, sendo a última delas em 2013. Além disso, 

sua base normativa é composta por três documentos - “IRB Bidders Instructions”, o “IRB 

Evaluation Plan” e o “IRB Terms and Conditions” (MEDEIROS, 2016). Assim, a IRB surge 

visando alavancar o desenvolvimento industrial e regional do Canadá através das compras de 

defesa. Essa política se manteve até 2014, quando o governo Harper a modificou para a 

política ITB (NOSSAL, 2016).  
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Segundo o próprio governo, essa mudança foi necessária para que as licitações 

considerassem não somente o valor e o nível técnico das propostas, mas também o benefício 

econômico para o país ao estabelecer áreas prioritárias para esses investimentos. (CANADA, 

2017b). Assim, os investimentos passam a ser focados em tecnologia e não mais em regiões 

específicas; e as propostas apresentadas com as compensações industriais passa a ser avaliada 

pela proposta de valor (SOLOMON; PENNEY, 2020). 

Diferentemente do IRB, o normativo que orienta o ITB é chamado “Value Proposition 

Guide” e teve sua primeira versão lançada junto com o documento em 2014. Assim, ele busca 

dar orientações para as empresas constituírem uma proposta de venda para o país; ou seja, é 

um documento descritivo do processo de avaliação das propostas de compensações dentro das 

licitações de defesa. É importante destacar que, na sua proposta, a empresa não é obrigada a 

apresentar como será todo o investimento, mas apenas 30% dele. O resto pode ser negociado 

ao longo do projeto, como demonstrado na figura 7 (CANADA, 2018b).  

A política prevê um investimento de 100% do valor do contrato em áreas estratégicas 

para o país, entretanto o Canadá possui um sistema de multiplicadores, fator que pode 

modificar o valor real investido se for em áreas específicas como transferência de tecnologia 

(BEHERA, 2015). 

 

Figura 7: Política ITB 

 

Fonte: CANADA, 2018b, p. 4. 

 

Apesar desse alto percentual requisitado, em 2009 o governo lançou a “pooling 

policy”, permitindo que a empresa envolvida no contrato possa dividir o valor de seu 

investimento compulsório em variados projetos com diferentes valores em cada um deles, 

além de flexibilizar os prazos para que esse investimento seja cumprido em sua totalidade 

(CANADA, 2018c). Entretanto, um ponto negativo dessa obrigação de compensações é o alto 
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custo do equipamento visto que essa prática aumenta muito o custo da oferta. Apesar disso, o 

governo canadense tem mostrado sua preferência em investir no desenvolvimento da indústria 

nacional ao invés de continuar dependendo da produção internacional (NOSSAL, 2016). 

A ITB ganhou sua primeira revisão em 2018 com o governo Trudeau. Uma das 

principais mudanças desse novo documento foi um mapeamento das principais capacidades 

industriais (KIC, sigla em inglês) que precisam ser desenvolvidas no país. O governo 

identificou 16 capacidades prioritárias que mais necessitam de investimento, como 

inteligência artificial e sistemas espaciais. Outra novidade desse documento foi a 

obrigatoriedade dos vendedores de, dentro da sua proposta, elaborar um plano de gênero e 

diversidade buscando um equilíbrio de gênero na sua estrutura (CANADA, 2018b). 

Além disso, a ITB é composta com cinco pilares de avaliação. O primeiro deles diz 

respeito à localização da empresa, dando preferência àquelas que estejam alocadas dentro do 

território nacional. Isso busca aumentar o número de empresas do país recebendo os 

benefícios das compras do governo. O segundo pilar busca empresas que utilizem 

fornecedores do país. O terceiro é o mais importante da política e está buscando empresas que 

invistam em P&D no Canadá. O quarto pilar pede que as propostas tenham uma estratégia de 

contribuição para as exportações do país e o último diz respeito a treinamento no país, sendo 

incentivados a investir em capacitação do pessoal local (Idem, 2018b). 

Assim, os pilares dizem respeito a áreas prioritárias de investimento dentro da ITB. 

Quando apresentada a proposta, a empresa deve indicar em que áreas serão feitas seus 

investimentos, sendo necessário que pelo menos uma delas esteja indicada como investimento 

em P&D ou o emprego de fornecedores de pequeno ou médio porte locais (COLLINS, 2018). 

 

 

2.4 BASE INDUSTRIAL DE DEFESA 

 

 Podemos entender que existem diversos stakeholders nas aquisições de defesa. De 

forma geral, destacam-se quatro. O primeiro é o próprio governo canadense, que é o 

responsável por implementar as políticas que abrangem as compras e o principal investidor, 

além de ser um dos principais interessados pelo sucesso das aquisições. O segundo é o DND, 

que é o cliente das aquisições de defesa. O terceiro é a indústria de defesa que existe fora do 

Canadá, enxergando o país como um mercado consumidor em potencial. O quarto é a base 

industrial de defesa canadense, que depende desses contratos governamentais para se 

desenvolver e prosperar (ASH, 2015). 
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 Apesar de serem dois atores igualmente interessados e que não só influenciam esse 

processo de aquisição como são influenciados por ele, percebe-se como o papel do governo é 

importante na compreensão da BID do país, visto que ele é o ator que determina as compras, 

investimentos e subsídios para a indústria. Além disso, é o governo que acaba por estabelecer 

algumas barreiras à entrada de novas empresas ou a saída daquelas que já compõem a BID, 

afetando assim o tamanho e a estrutura desse setor (STONE, 2015). 

 O lado da demanda dentro do processo de aquisições é composto pelo governo 

representando suas forças armadas e o lado da oferta é a indústria. A determinação dos 

requisitos e a consequente escolha entre quem irá fornecer o equipamento pretendido afeta a 

indústria e o mercado de armas. Isso porque a estrutura do mercado internacional de armas é 

naturalmente assimétrica, visto que poucas empresas conseguem se inserir como vendedores 

nesse cenário; por isso, a intervenção estatal nesse setor da economia é essencial (STONE, 

2012). 

A escolha pelo desenvolvimento nacional de um equipamento, muitas vezes, possui 

motivações políticas e econômicas. O investimento em empresas no país leva, principalmente, 

a um aumento de empregos ofertados. Entretanto, a BID canadense é composta 

majoritariamente de empresas médias e pequenas que possuem origem estadunidense 

(STONE, 2015). Essa composição industrial do setor de defesa canadense se deveu, 

principalmente a uma grande falta de investimento na área por parte do governo, o que bota o 

país dependente do desenvolvimento tecnológico no exterior para garantir a sua capacidade 

militar (PLAMONDON, 2010). 

Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o país fez grandes investimentos na 

sua indústria doméstica pela necessidade de fornecer equipamentos não só às suas forças que 

batalhavam no cenário europeu, mas também a aliados como o Reino Unido. Entretanto, 

muito do que se produzia no país era baseado em modelos feitos por outros países, além de 

depender da importação de algumas matérias-primas. Ademais, esse desenvolvimento 

industrial foi parcial, sendo complementar às capacidades do próprio Reino Unido e, 

posteriormente, dos EUA (Idem, 2010).  

Assim, esse período foi caracterizado por uma grande integração entre a indústria 

canadense e a estadunidense, muito por causa dos acordos na área de produção de defesa que 

foram desenvolvidos nessa época, começando como a Declaração de Ogdensburg (1940) e o 

Acordo de Hyde Park, como explicitado anteriormente. Esse momento de integração entre os 

países no âmbito de defesa culminou na ideia de uma BID norte-americana, agregando as 

indústrias dos dois países (BARRETO, 2019). Com o fim da Guerra Fria, o setor de defesa 
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sofreu grandes cortes de investimento e a indústria sofreu com esse cenário, tendo grande 

perda de capacidade de produção e infraestrutura (SILVA, 2018). 

Desse modo, tem-se que a BID canadense é relativamente pequena, sendo composta 

em sua grande maioria por empresas de pequeno e médio porte, com apenas 5% das empresas 

com mais de 500 empregados. A maior parte dessas empresas são propriedade do país, tendo 

em torno de 10% da BID subordinada a empresas dos EUA e 6% pertencente a outros países. 

Ademais, o setor de defesa emprega diretamente aproximadamente 27.000 pessoas. Uma 

peculiaridade da indústria canadense é o setor de munições, que funciona a partir de um 

monopólio de empresas organizado e apoiado pelo próprio governo. Assim, não existe nesse 

ramo concorrência entre os atores visto que o Estado solicita aos fornecedores a munição e 

acorda com eles uma “retribuição” em relação ao custo total da produção e lucro da venda 

(SOLOMON; PENNEY, 2020). 

A BID também apresenta um alto desenvolvimento tecnológico em algumas áreas 

específicas como subsistemas, inclusive sendo competitiva nesses nichos. As exportações 

dessa indústria são intensivas, principalmente de LAVs e outros componentes de combate 

terrestre, mas as exportações para os EUA, que são o maior comprador do país como mostra a 

figura 8, não são contabilizadas nesse cenário por acordos entre os países que não demandam 

permissões de exportação de algumas áreas da indústria de defesa (BERKOK, 2010). 

 

Figura 8: Principais destinos de Exportações da BID canadense 

 

Fonte: SOLOMON; PENNEY, 2020, p. 447. 

 



64 

 

Apesar disso, poucas empresas no país têm a capacidade de produzir sistemas 

complexos sozinhas, principalmente pela falta de demanda doméstica (STONE, 2012). Além 

disso, geograficamente a BID é muito concentrada em algumas regiões do país, o que gera 

críticas sobre regionalismo na concessão de contratos. Em torno de 60% dos empregos diretos 

da indústria de defesa estão concentrados nas províncias de Ontário e Quebec, na costa leste 

do país (SOLOMON; PENNEY, 2020).  

As três principais empresas que compõem essa indústria, e aparecem esporadicamente 

na lista do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) das 100 maiores 

empresas de armas do mundo, são: Bombardier, CAE e General Dynamics Land Systems 

Canada. A Bombardier é uma empresa aeroespacial que fornece treinamento e aeronaves para 

as forças armadas, mas tem a maior parte do seu mercado no setor civil. Já a General 

Dynamics Land Systems Canada é voltada para a fabricação de veículos blindados leves 

(LAV) e a CAE fornece simuladores e sistemas de treinamento (Idem, 2020). 

A falta de previsibilidade quanto às aquisições de defesa não incentiva o investimento 

das empresas na sua infraestrutura e capacidade de produção. Espera-se que últimos esforços 

governamentais, como o DIP, norteiem as empresas em relação a planejamento, necessidades 

e investimentos, além do envolvimento inicial da indústria na definição do projeto e 

declaração de requisitos. Em especial esse envolvimento ainda no início do projeto é essencial 

para que o governo desenvolva um projeto viável em relação à estrutura da indústria, 

priorizando o desenvolvimento endógeno (STONE, 2015).  

Assim, a BID canadense é enxergada como uma indústria que tem como base o 

investimento do governo, apresenta poucas grandes empresas e várias subsidiárias de 

empresas de outros países em seu território, mas alta competitividade em alguns nichos do 

mercado internacional, em especial software e eletrônicos (SOLOMON; PENNEY, 2020). 

 De acordo com o exposto acima, entende-se que o SAD Canadense tem buscado 

formas de integrar mais solidamente a indústria nas definições dos equipamentos que serão 

adquiridos pelas forças armadas. Apesar dessa decisão, a BID do país ainda não tem total 

capacidade de atender às necessidades militares do mesmo, principalmente pela falta de 

conhecimento específico sobre integração de componentes nos grandes projetos. Essa situação 

tem mudado especialmente no contexto da indústria naval, por causa do alto investimento do 

governo através da NSS. Além disso, a indústria nacional canadense atende de forma efetiva 

às demandas do país em relação a aeronaves, veículos de combate blindados e no 

desenvolvimento de sistemas de treinamento. 
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 As Forças Armadas canadense têm passado por um processo de readequação das suas 

capacidades e entendimento sobre suas tarefas primordiais. A própria NSS surge como uma 

forma de garantir a atuação do país na região do Ártico e do uso do poder naval para 

diplomacia através de exercícios militares com os seus aliados e presença em diversas regiões 

do continente. Assim, entende-se que as forças armadas do país têm atendido às necessidades 

de Defesa e de Segurança que são apresentadas pelo governo, ainda que a base da concepção 

de defesa do país envolve a ideia de alianças visto que o Canadá não tem a capacidade de 

garantir sua segurança de forma isolada em caso de ataques advindos do cenário 

internacional, mas suas tarefas vêm sendo melhor definidas e atualizadas ao longo dos anos, 

exigindo maior especialização e manutenção dos seus equipamentos. 
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CAPÍTULO 3 

O CASO SUECO 
 

A Suécia é o quarto maior país em extensão territorial da Europa, com 450.295 km²26. 

Mas apresenta uma população relativamente pequena em comparação ao tamanho do seu 

território de 10,2 milhões27. O país é localizado no norte do continente, na península 

escandinava, fazendo fronteira com a Finlândia, Noruega e a Dinamarca, e também apresenta 

como importante característica geográfica a maior parte da sua costa no Mar Báltico. 

 Desse modo, assim como o anterior, este capítulo teve como objetivo analisar o 

funcionamento do SAD Sueco, abordando as mudanças do sistema ao longo do tempo, a sua 

composição e funcionamento, o papel do governo através das políticas públicas, em especial a 

de defesa, industrial e de aquisições, e a composição da BID nacional. Assim, o capítulo foi 

dividido em três partes, sendo a primeira uma breve introdução sobre o país, suas relações e 

alianças. A segunda parte tratou do desenvolvimento da SAD e seu funcionamento, enquanto 

a terceira parte analisou as políticas e a sua BID. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 Devido à sua tradicional política de neutralidade durante as duas grandes guerras 

mundiais e a guerra fria, o governo sueco se viu na necessidade de investir no 

desenvolvimento tecnológico, e na sua BID, para garantir essa independência em relação aos 

países próximos. Assim, considerando o seu último envolvimento em um conflito armado, 

ainda no início do século XIX, o país sempre apresentou uma indústria de defesa 

relativamente pequena, mas com produtos de alta qualidade e especificidade. Seu principal 

objetivo era atender às demandas das forças armadas sueca (BOJESSON; ELMQUIST, 2012). 

 Após o fim da Guerra Fria, observa-se diversas modificações nas políticas de defesa 

do país, nos processos de aquisição e logística, e na BID em si, principalmente por causa da 

falta da percepção de ameaças e dos grandes cortes no orçamento da pasta de defesa 

(LUNDMARK, 2020). Muitas delas foram influenciadas pelas condições políticas e 

 
26 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sw.html. Acesso em 03 jun. 2020. 
27 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. Disponível em: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/sw.html. Acesso em 03 jun. 2020. 
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econômicas que permeavam o país. Após anos de governos social-democratas investindo em 

políticas de bem-estar social e desenvolvimento tecnológico, a Suécia entra nos anos 1990 

com uma grave crise financeira assolando o país e um governo conservador buscando 

políticas para combater a inflação e evitar maior desvalorização da moeda. Com o 

prolongamento da crise, os governos posteriores continuaram com as políticas de cortes de 

gastos (PEDONE, 2016). 

Um dos destaques dessas mudanças foi o aumento da sua participação em Operações 

de Paz, tanto aquelas organizadas pela ONU quanto às da OTAN. Esse foco nas operações 

internacionais não foi exclusividade da Suécia no pós-Guerra Fria, tendo sido uma forma de 

justificar os gastos nas forças armadas do país e aumentar a cooperação com aliados 

(EKSTROM, 2010). Assim, percebe-se que esses cortes e o reposicionamento das forças 

armadas geraram uma estrutura de defesa concisa e amplamente voltada para a cooperação 

internacional, buscando interoperabilidade e alto nível de capacidade de atuação e defesa do 

território (SUÉCIA, 2014). 

 Esse posicionamento do governo de cortes na pasta de defesa e diminuição da BID 

sueca sofreu mudanças com as agressões russas à Geórgia (2008) e à Ucrânia (2014) 

(BERKOK; PENNEY; SKOGSTAD, 2012). Historicamente, as relações entre os dois países 

foram relativamente pacíficas, apesar de pequenas invasões da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) no mar territorial da Suécia na região do mar Báltico durante o 

período da Guerra Fria, mas isso não impediu o país de seguir as sanções comerciais 

estabelecidas pela UE em relação à Rússia em 2014. O constante desenvolvimento militar 

Russo representa uma possível ameaça para a Suécia na região do Mar Báltico, com especial 

destaque para a ilha de Gotland e o Ártico (PEDONE, 2016).  

Essa situação levou à um posicionamento do governo para aumento em torno de 20% 

no orçamento de defesa entre 2016 e 2020, como observado na figura 9 (LUNDMARK, 

2018). Além disso, o país declarou assistência a outros membros da UE em caso de ataques e 

revisou seus planos militares com o objetivo de garantir a capacidade de operação das suas 

forças e sua implantação simultânea dentro de uma semana em caso de ameaça ao seu 

território. O país também se dedicou mais à exercícios militares em cooperação com aliados 

no mar Báltico e exercícios para resposta rápida em Gotland (SUÉCIA, 2014b). Ademais, o 

país também buscou reforçar a guarda da ilha e constituir um batalhão permanente com 

infantaria mecanizada na região (SUÉCIA, 2015). 
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Figura 9: Orçamento Sueco entre 1998-2019 

 

Fonte: KAHN PEDERSEN, 2019, p. 4. 

 

 Percebe-se que a multilateralidade se tornou um conceito central na atuação sueca, 

tendo como principais plataformas de atuação a UE e a ONU. Essa ideia de segurança através 

da cooperação com aliados se intensificou após o ataque da Rússia à Ucrânia em 2014 

(SUÉCIA, 2014). Essa cooperação também começou a ser vista no âmbito da indústria de 

equipamentos e armamentos militares (IKEGAMI, 2013). No âmbito do continente europeu, a 

Suécia é membro da UE e da Cooperação Nórdica em Defesa (NORDEFCO, sigla em inglês), 

mas nunca ingressou na OTAN. 

 A Suécia se tornou um estado-membro da UE em 1995. Uma das principais 

preocupações do governo era de não ser considerado um peso ou “free-rider”28 para a 

instituição e seus outros membros. Essa vontade levou o país a “exportar” sua ferramenta de 

gerenciamento de crises, primeiro para a Estônia, Lituânia e Letônia, como uma forma de 

fortalecer as instituições democráticas locais (PEDONE, 2016). Já em 2004, o país entrou 

como membro efetivo da Agência Europeia de Defesa (EDA, sigla em inglês), na direção da 

parte de indústria e mercados (MARKOSKI, 2010). 

 Uma cooperação mais recente para a Suécia foi a NORDEFCO. Houveram tentativas 

frustradas ao longo do século XIX e XX de uma união entre os países nórdicos. Durante o 

período da Guerra Fria, uma cooperação informal entre eles se deu para proteger a Suécia 

caso sua política de neutralidade não fosse respeitada e a mesma fosse arrastada para a guerra; 

entretanto, essa aliança era baseada em expectativas e interesses comuns, não havendo uma 

 
28 “Free-rider” é o ator que aproveita os benefícios de algo ainda que não colabora com o mesmo. 
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formalização dessas relações. Com o fim da ameaça soviética, essa cooperação informal 

diminuiu, sendo retomada apenas nos anos 2000 (SUÉCIA, 2014). 

A NORDEFCO é criada em 2009 buscando uma estruturação da cooperação entre as 

agências dos países nórdicos. Tendo como membros a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, a 

Finlândia e a Suécia, a organização é multifacetada e voltada para períodos de paz, sendo que 

o organismo desenvolvido gira em torno de seis áreas: política, recursos, equipamentos, 

pessoal, treinamento e operações. Desse modo, é uma cooperação com participação flexível, 

integração de operações e exercícios militares e é vista como um complemento das suas 

relações em outros âmbitos e organizações. Entretanto, essa cooperação ainda apresenta 

limitações em relação à área de equipamentos (Idem, 2014). 

Ademais, um dos principais aliados do país, principalmente em termos de 

equipamento e desenvolvimento tecnológico, é os EUA, inclusive tendo o primeiro acordo 

bilateral de defesa do país assinado com os estadunidenses em 1952 (HAGELIN, 2010). A 

cooperação com o país americano apresenta um status prioritário, principalmente em relação à 

tecnologia e desenvolvimento de capacidades. Essa relação também foi importante para o 

estreitamento das relações entre a Suécia e a OTAN (SUÉCIA, 2014). 

 

 

3.2 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DEFESA 

 

  As aquisições de defesa têm dois grandes objetivos que, apesar de serem importantes, 

nem sempre são conciliáveis. O primeiro deles diz respeito à cadeia de suprimentos e a sua 

confiabilidade quanto a manutenção das capacidades do país quando necessário. O segundo é 

a ideia de Value-for-Money (VfM), que engloba a percepção de adquirir o equipamento 

necessário de maneira econômica (EKSTROM; DORN; SKOGLUND, 2015). 

 Assim, como visto anteriormente, as compras públicas29 tendem a envolver uma série 

de atores em sua decisão e posterior execução. Isso porquê, muitas vezes, o ator definido 

como o cliente da aquisição não necessariamente é o responsável pela decisão final de qual 

produto será comprado ou pela função técnica e logística do processo de aquisição 

(HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 2006). 

 
29 As compras públicas são baseadas em contratos que devem ser resultado de uma licitação competitiva. Esse 

processo é iniciado a partir de um edital, que deixa claro aos interessados em competir as especificações e os 

produtos que o cliente está buscando e os critérios de seleção utilizados. Além disso, esse contrato pode ser 

restrito ou aberto a qualquer empresa que deseje participar (HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 2006). Assim, 

após o lançamento do edital, existe um prazo para que as empresas apresentem suas propostas, que devem 

considerar o ciclo de vida do equipamento no caso Sueco. Os critérios de seleção especificados pelo edital 

geralmente são baseados em capacidade econômica ou especificações técnicas (HOCHSCHORNER, 2004). 
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 Desse modo, o SAD sueco tem envolvido durante anos os mesmos atores em seu 

sistema e funcionamento, havendo mudanças de funções entre os mesmos em diferentes 

períodos. Apesar disso, há diversas críticas ao país em relação a divisão de tarefas entre os 

agentes não ser clara e de haver pouco envolvimento das forças armadas no processo de 

escolha e desenvolvimento do equipamento. Além disso, como identificado anteriormente, a 

maior parte da história militar do país é baseada no desenvolvimento de seus próprios 

equipamentos, com períodos curtos de preferência pela aquisição de produtos já prontos no 

cenário internacional. 

 

3.2.1 Histórico 

 

 Durante longos períodos na história Sueca, as forças armadas eram as responsáveis 

pelas aquisições de defesa, baseado no planejamento estratégico contido na política de defesa 

revisada a cada cinco anos. Em 1968, foi criada a Administração Sueca de Materiais de 

Defesa (FMV). Sendo definido como uma autoridade civil, o setor seria o responsável por 

fornecer às forças armadas os equipamentos militares, além de promover as exportações da 

indústria nacional e representar o país em compras e acordos de cooperação internacionais na 

área (AUGER, 2014). 

 Em 1973, o conceito de “business-model”30 (BM) começa a ser introduzido nas 

aquisições de defesa com o objetivo de tornar o processo de compras mais eficiente. Desse 

modo, as forças armadas tinham um grande suporte analítico para a formulação dos 

requerimentos necessários para suprir as suas necessidades, enquanto o FMV lidava com a 

parte técnica do sistema de transformar os requerimentos das forças em especificações 

técnicas para a indústria (EKSTROM, 2010). 

Os fatores que poderiam afetar a cadeia de suprimentos de defesa da Suécia 

permaneceram relativamente estáveis durante o período de conflito; assim, as políticas do país 

e o seu orçamento também seguiram essa tendência, garantindo à BID o suficiente para 

manter seu desenvolvimento tecnológico e suprir todos as demandas das forças armadas. Com 

o fim da Guerra Fria e os cortes orçamentais sofridos pela pasta de defesa, a legislação sobre 

as compras da área passou por modificações, tendo como novo foco a contratação de 

fornecedores a partir de uma base exclusivamente comercial (Idem, 2010). Até esse momento, 

 
30 O modelo de “Business-Model” (BM) foi inserido no processo de aquisições de defesa sueco ainda durante a 

Guerra Fria e a ideia era focar as aquisições do setor em equipamentos. Após esse período, a abordagem foi 

substituída por “BM emergente”, que engloba tanto as aquisições tradicionais de equipamento quanto suporte, 

contratação por disponibilidade e por capacidade (EKSTROM; DORN; SKOGLUND, 2015). 
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a postura industrial sueca era focada no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional, 

ou seja, extremamente favorável ao apoio à P&D. Além disso, grande parte do orçamento 

militar era destinado às aquisições (CASTELLACCI; FEVOLDEN; LUNDMARK, 2014).  

Essas mudanças foram motivadas, em grande parte, pelas mudanças na política de 

defesa do país, como será abordado mais à frente, na mudança de foco de preparação para a 

guerra em preparação para operações de paz, nas transformações dentro das forças armadas 

com novos tipos de atividades e formas de atuação no cenário internacional, nos cortes 

orçamentários, na necessidade de envolver de forma mais forte o setor privado no setor de 

defesa31, e na cooperação internacional no setor (EKSTROM; DORN; SKOGLUND, 2015). 

Com a entrada do país na UE em 1995, a “Lei de Compras Públicas” (LOU) da 

organização começou a ter efeito no setor sueco (EKSTROM, 2010). Além disso, no final dos 

anos 1990, há na Suécia o início de uma política liberal voltada para a BID do país, com o fim 

de propriedades estatais, internacionalização das empresas e envolvimento em cooperações 

internacionais para o desenvolvimento de equipamentos (LUNDMARK, 2020). Dessa forma, 

para ajudar na promoção das exportações da BID e suprir a falta de demanda interna, o 

governo criou a Agência de Exportação de Defesa e Segurança (FXM) em 2010 (IKEGAMI, 

2013).  

Nos anos 2000, há uma reestruturação do sistema de aquisições de defesa sueco em 

torno da introdução da abordagem de aquisições baseadas em capacidade32. Com o objetivo 

de otimizar o gerenciamento do processo de aquisições, tanto em termos econômicos quanto 

em termos operacionais, a FMV passa a considerar todo o ciclo de vida33 dos equipamentos a 

serem comprados. Essa reestruturação se torna mais assertiva a partir de 2014 

(SELVIARIDIS, 2014). 

Ademais, há uma tentativa de delimitar melhor as funções de cada ator dentro desse 

sistema, com as forças armadas responsáveis pelos requerimentos técnicos e desenvolvimento 

da capacidade militar necessária e a FMV responsável pela preparação do processo e pela 

 
31 Até o início dos anos 1990, o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos demandados pelas forças 

armadas era feito através de uma combinação de empresas privadas, estatais e arsenais do Estado. Assim, a 

maior parte das empresas da BID eram do Estado, entretanto, essas empresas começaram a ser reorganizadas de 

uma forma comercial e, posteriormente, vendidas ou englobadas por grupos maiores do mercado (LUNDMARK, 

2020). 
32 Aqui, a capacidade militar é entendida como a habilidade de gerar o resultado operacional planejado e 

esperado de forma contínua. A capacidade não deve ser resumida à um equipamento específico, mas à um 

conjunto de elementos combinados em operações ou ambientes específicos (EKSTROM, 2014). 
33 A abordagem de “life-cycle” inclui desde o desenvolvimento dos requisitos técnicos e exploração da matéria-

prima até o seu descarte. No caso Sueco, a consideração da abordagem do ciclo de vida do equipamento é 

extremamente útil já que a sua indústria tem a capacidade de produção; assim, o cálculo de custo se torna mais 

eficiente (HOCHSCHORNER, 2004). 
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logística das aquisições, levando em consideração a capacidade e o ciclo de vida do 

equipamento. Essas alterações exigem maior interação entre os atores responsáveis pelo 

desenvolvimento e definição das capacidades e aqueles que vão lidar com o gerenciamento do 

sistema e o planejamento e implementação das aquisições (EKSTROM, 2014).  

Assim, a reestruturação e delimitação de responsabilidades faz com que a FMV se 

torne uma organização mais voltada para a parte técnica da aquisição e atividades de logística 

- inclusive com atividades da Organização de Logística de Defesa (DLO) sendo transferidas 

para a mesma -, perdendo grande parte da sua capacidade de design (LUNDMARK, 2018). 

Essa reforma tinha como objetivo a redução dos gastos das atividades logísticas e de apoio, 

principalmente porque grande parte do orçamento dedicado às aquisições era gasto em 

manutenção e reparos de equipamentos (EKSTROM, 2014). 

Através da consideração de todo o ciclo de vida do armamento nos cálculos de 

aquisição possibilita-se um gasto mais eficiente e a dedicação de parte desses recursos para 

operações, além de possibilitar às forças armadas o foco na definição de requisitos e 

capacidades. Além disso, com a mudança de pensamento nas políticas de defesa do país, a 

partir de 2014, e maiores orçamentos militares, outro objetivo dessa reforma se torna a 

configuração de um mercado interno de defesa forte, encabeçado pelas forças armadas (Idem, 

2014). 

 Em 2019, uma nova mudança é aplicada no sistema de aquisição de defesa. Após 

diversas críticas sobre o papel distante das forças armadas nas aquisições de defesa, esse ator 

passa a ser o responsável pela aquisição de bens e serviços enquadrados nos seguintes termos: 

equipamentos necessários para as atividades de armazenamento ou oficina, necessários para a 

segurança do país e operações das forças, e produtos relacionado às suas atividades. Apesar 

dessa nova estruturação, a FMV continuará auxiliando as forças armadas no setor de compras 

e manutenção, além de permanecer com a responsabilidade das compras (KAHN 

PEDERSEN, 2019). 

 

Além de sua função de assistência, a FMV é responsável por todas as 

compras fora do escopo da responsabilidade das Forças Armadas Suecas. 

Isso significa que a FMV adquirirá bens, serviços e construções para o 

desenvolvimento, aquisições e modificações de sistemas de materiais de 

acordo com o plano de investimento das Forças Armadas Suecas (KAHN 

PEDERSEN, 2019, p. 3, tradução nossa34). 

 
34 “Besides its assisting function, FMV is responsible for all procurements outside the scope of the Swedish 

Armed Forces’ responsibility. This means that FMV will procure goods, services and constructions for 

development, acquisitions and modifications of materiel systems in accordance with the Swedish Armed Forces’ 

investment plan.” 
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3.2.2 Estrutura 

 

 Como observado no capítulo anterior, no final de 2019 começou a ser delimitado no 

SAD sueco uma nova reestruturação de responsabilidades entre os atores que compõem esse 

sistema; entretanto, entendendo que essa reforma ainda está em processo de estabilização e 

fora do período temporal estabelecido anteriormente para análise, ela não será trazida no 

presente estudo. Assim, os principais atores envolvidos no SAD, como pode ser observado na 

figura 10, são o Ministério de Defesa (MoD), Ministério de Finanças, Ministério de Relações 

Exteriores, o Parlamento, as Forças Armadas, o FMV e a Agência de Pesquisa em Defesa 

(FOI) (HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 2006).  

 

Figura 10: Principais atores do Sistema de Aquisições de Defesa Sueco 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Apesar da importância de todos os atores identificados acima, em menor nível, os 

principais atores que formam a cadeia de suprimentos da Suécia são as forças armadas, a 

FMV e a BID (EKSTROM, 2010). Assim, as forças armadas, a FMV e a FOI são agências 

dentro do MoD, que, em conjunto com o Parlamento, são os principais responsáveis pela 

tomada de decisão dentro do âmbito da defesa, principalmente em relação à planejamento e 

alocação de recursos (BRICK, 2017). 
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 As forças armadas tem como principal responsabilidade a garantia da capacidade de 

participar de conflitos armados e defender a soberania sueca e seu território (EUROPEAN 

DEFENCE AGENCY, 2020). Já a FMV, configurada como uma agência civil formada por 

um conselho administrativo, é responsável pelos contratos de compras públicas do setor civil 

e de defesa (KAHN PEDERSEN, 2019). Dentro do seu escopo de atuação encontra-se a 

coordenação dos negócios, gerenciamento dos processos e sistemas relacionados às compras e 

logística de defesa em relação às forças armadas. Ademais, a agência busca garantir a 

interoperabilidade técnica para os equipamentos e a logística (EKSTROM, 2014). 

 A FMV é responsável pelo projeto técnico das aquisições, inclusive achando soluções 

para requisitos definidos pelas forças armadas e para a manutenção de equipamentos, 

estabelece os objetivos a serem alcançados em termos de desempenho e funcionalidade, e faz 

todo a previsão do ciclo de vida do sistema que será adquirido (Idem, 2014). Ademais, essa 

agência também auxilia a BID em relação a promoção das exportações, além de ser o ator 

responsável pela representação da Suécia em compras internacionais ou cooperação de 

materiais de defesa (AUGER, 2014). 

Dessa forma, o SAD sueco engloba as forças armadas definindo os requisitos que 

almejam, a FMV definindo as especificações técnicas de acordos com os recursos elencados 

pelas forças armadas, e a FOI realizando pesquisas na área de defesa quando necessário 

(LUNDMARK, 2020). Além disso, as aquisições de defesa da Suécia têm como característica 

a perspectiva de ciclo de vida do equipamento em seu sistema (EKSTROM, 2014).  

Apesar das mudanças que podem ocorrer no SAD e seu processo de compras, há 

alguns elementos específicos que são mantidos dentro desse sistema, como a necessidade de 

formação de uma lista de capacidades almejadas e a sua consequente transformação em 

requisitos técnicos, a aprovação do governo em relação a esse projeto e o gerenciamento do 

processo. Desse modo, no caso Sueco, podemos resumir os estágios que o SAD abrange de 

acordo com a figura 11. 

O primeiro estágio identificado no sistema é o de estudo e formação do conceito. 

Nesse ponto, as forças armadas identificam a necessidade de mudar ou aprimorar a sua 

capacidade de atuação em relação a uma tarefa específica. Elas fazem uma lista de 

especificações em termos de capacidade e funcionalidade. Após receber essa atribuição, a 

FMV busca definir os requisitos gerais da compra e chegar a soluções para essa demanda em 

relação a fornecimento, suporte e logística. A FMV e as forças armadas escolhem a melhor 

opção para a aquisição (SELVIARIDIS, 2014). 
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Figura 11: Estágios do processo de aquisições de defesa sueco 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A segunda etapa abrange o desenvolvimento, em que a FMV busca identificar todas as 

possibilidades de aquisição de novos sistemas e o suporte para as mesmas, as soluções para 

possíveis problemas da escolha feita na primeira fase, o desenvolvimento do plano de custos 

envolvidos no ciclo de vida do equipamento e definição de objetivos (EKSTROM, 2014). A 

terceira fase desse processo consiste na compra em si. Ela abrange a definição dos critérios 

que vão compor o edital; solicitação de propostas ou convite de fornecedor; escolha do 

fornecedor; a assinatura de contrato; e a produção do equipamento. Essa etapa utiliza todos os 

requisitos e planos desenvolvidos no estágio anterior (HOCHSCHORNER; FINNVEDEN, 

2006). 

Apesar de ter um número mais limitado de equipamentos em relação a outros países, a 

Suécia tem dado preferência para a qualidade do equipamento adquirido em comparação à 

quantidade de unidades na compra. Assim, o país tende a possuir sistemas extremamente 

modernos, não tendo uma clara tendência de estender a vida útil dos equipamentos de forma 

expressiva, e investindo no desenvolvimento primário dessa tecnologia, ainda que em parceria 

com outros países (NORLUND, 2016). 

A quarta fase é denominada operação e manutenção. É nesse estágio que acontece a 

entrega do equipamento para as forças armadas e o uso em si; assim, a principal função dessa 

fase é a garantir de suporte após a entrega da capacidade, inclusive realizando atualizações ou 
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ajustes. Além disso, é nessa fase que é realizado a avaliação de impacto do futuro 

descomissionamento. É função da FMV a preparação do plano de manutenção e do controle 

operacional para a garantia do uso otimizado do sistema (SELVIARIDIS, 2014). O último 

estágio desse processo é o descomissionamento. Primeiro, as forças armadas e a FMV 

avaliam se o equipamento será vendido ou descartado completamente. Após isso, os atores 

tomam medidas de acordo com a decisão tomada (EKSTROM, 2014). 

De forma resumida, o primeiro passo dentro do SAD é a definição, pelas forças 

armadas, dos recursos que a força precisa para ser capaz de cumprir com suas tarefas. Assim, 

a FMV, em conjunto com as forças armadas, transforma essa lista de requisitos em 

especificações técnicas, mandando para aprovação do governo e do parlamento. Com essa 

anuência, a FMV passa para o processo de compra do equipamento, geralmente a partir de um 

fornecedor da BID. Após o desenvolvimento do produto pela empresa, a FMV recebe o 

equipamento e faz a integração do sistema e entrega a capacidade para as forças armadas. 

Ademais, a FMV é responsável pela manutenção do equipamento e posterior 

descomissionamento ou venda do mesmo (EKSTROM, 2010). 

 

 

3.3 POLÍTICAS 

 

 As políticas públicas são instrumentos pelos quais o Estado pode intervir ou 

regulamentar um assunto ou setor. No âmbito das aquisições de defesa, quatro políticas são 

importantes de ser observada: a primeira delas é a política de defesa, em que o governo 

expressa as percepções de ameaça do Estado, suas ambições quanto ao emprego de recursos e 

compras de equipamentos e as tarefas essenciais das forças armadas. A segunda é a política de 

aquisições, que guia os órgãos responsáveis nesse processo e a terceira é a política de 

compensação, que regula os acordos de offset. A última política observada é a industrial, que 

tem como objetivo o fomento da indústria nacional. Nem todos os países possuem as quatro 

políticas, tanto formal quanto informalmente; assim, a não existência de uma delas é tão 

importante quanto a existência da mesma. 

 

3.3.1 Políticas de Defesa 

 

 Diferentemente do Canadá que não possui um período específico e obrigatório para a 

revisão da sua política de defesa, a Comissão de Defesa da Suécia, composta por membros de 

todos os partidos do Parlamento, lança o Livro Branco de Defesa Sueco a cada cinco anos, 
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contendo as prioridades estratégicas, incluindo de aquisições, para os próximos anos. O 

último livro branco divulgado pelo governo foi em 2019, referente ao período de 

planejamento entre 2021-2025 (LUNDMARK, 2020). 

 Assim, percebe-se que o Parlamento possui grande influência no âmbito da defesa. A 

comissão de Defesa encarregada pelo Livro Branco geralmente surge a partir do Comitê de 

Defesa permanente do Parlamento, que é responsável pelo acompanhamento contínuo das 

questões da área. Essa estrutura é liderada pelo membro do partido de oposição e tem como 

vice-presidente um membro do partido da coalizão do governo (BRICK, 2017). 

 A política de defesa estabelecida durante a Segunda Guerra Mundial era voltada para o 

engajamento do governo em P&D, em busca de tecnologias militares consideradas 

emergentes na época, como motores a jato. Essa premissa foi fortemente influenciada pelo 

final dos anos 1920 e 1930, em que o país enfrentava dificuldades para importar armamentos. 

Após a tentativa falha de formação de uma União Nórdica de Defesa ainda em 1949, a Suécia 

adotou a política de desalinhamento e neutralidade, buscando investir no desenvolvimento da 

sua BID para garantir sua segurança caso seu posicionamento não fosse respeitado 

(HAGELIN, 2010). 

 Desse modo, a política de neutralidade sueca prevaleceu também durante todo o 

período da Guerra Fria, sendo a responsável pelo desenvolvimento de uma BID avançada 

tecnologicamente e pronta para atender qualquer demanda das forças armadas (BRICK, 

2017). Manter a neutralidade exigia um posicionamento de autonomia e autossuficiência; 

assim, os gastos no fortalecimento do complexo industrial-militar do país e no 

desenvolvimento e preparo das forças armadas eram justificados para a sociedade 

(IKEGAMI, 2013). 

 Com o fim da Guerra Fria e início de grave crise econômica e financeira nos anos 

1980 e 1990, o governo começou a fazer grandes cortes no orçamento de defesa sueco e a 

cooperação internacional na área começou a ser estudada como uma medida para prevenção 

de gastos e uma forma de manter as operações e pesquisas dentro da indústria. Assim, após 

esse longo período de conflitos e polarização do cenário internacional, a Suécia surge com 

uma política de defesa que abandona gradativamente a neutralidade em busca de uma maior 

cooperação, principalmente com a Europa e os EUA (Idem, 2013). Ademais, a política 

também fala sobre novas demandas para as forças armadas, diminuição do contingente e 

transformação das suas capacidades (HAGELIN, 2010). 

 Em 1996, após a entrada oficial do país na UE e da eleição de um novo governo 

Social-Democrata, há um consenso de que a defesa é um assunto prioritário e que estava 
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sendo colocado em segundo plano pelo governo anterior. Assim, inicia-se uma reforma nesse 

âmbito, com dois pontos principais: o sistema de recrutamento e as dificuldades da BID pela 

falta de demanda nacional. O documento lançado em relação ao período 1997-2001 traz um 

novo conceito em sua política: a ideia de “Defesa Total”, que consiste em um plano 

estratégico que associa todos os setores de defesa militar, civil, psicológica e econômica 

(PEDONE, 2016). 

 Desse modo, os anos 1990 foram marcados por duas mudanças importantes no 

posicionamento sueco no âmbito da defesa: a ideia de autonomia e independência foi 

substituída pela interdependência; e a política de neutralidade foi abandonada pela ideia de 

cooperação. O único princípio sueco que se mantinha era o de não-alinhamento com a OTAN, 

apesar da aproximação entre os dois atores. Essa postura foi extremamente influenciada pela 

sua necessidade de coexistência com a Rússia durante a Guerra Fria (HAGELIN, 2010). Essas 

mudanças na política de defesa impactaram diretamente no abandono de políticas industriais 

para o setor, como será tratado mais à frente (BRICK, 2017). 

 No início dos anos 2000, a nova revisão da política de defesa foi permeada por 

discussões sobre reestruturação da força e gastos militares. A falta de consenso inclusive fez 

com que o Livro Branco, divulgado em 2004, tenha sido retirado de circulação apenas um 

mês após o seu lançamento por causa das desaprovações parlamentares. O debate só foi 

superado quando os partidos Social Democratas e os Verdes fizeram concessões (HAGELIN, 

2010), finalizando com um documento que tem como prioridade a prevenção e o 

gerenciamento de crises no Mar Báltico e no Norte da Europa. Assim, o período foi marcado 

por mais cortes no orçamento e o cancelamento de projetos nacionais, apesar do foco 

declarado na política de defesa de aumentar a capacidade das forças (PEDONE, 2016). 

 Com o fim da ameaça soviética e de uma necessidade de preparação do país em caso 

de invasões, a política de defesa passa a ter um foco mais amplo na integridade territorial e na 

manutenção da paz e da segurança internacional. Ou seja, a ameaça advinda de um país no 

cenário internacional é substituída por ameaças transnacionais, em especial o terrorismo, e 

ameaças ligadas à mudança climática e aos recursos energéticos. Dessa forma, o país também 

precisava ter um foco mais amplo quanto as suas forças, tornando-as mais flexíveis e versáteis 

(HAGELIN, 2010). O objetivo da Suécia passa a ser o de transformar a base da sua política e 

as suas forças armadas antes voltadas para ameaças, para uma defesa majoritariamente 

operacional, em que a vontade política e o preparo são as prioridades (SUÉCIA, 2007). 

 Em 2009, uma nova revisão da política é divulgada, com especial destaque para as 

aquisições de defesa. Apesar de manter a premissa sobre a necessidade do preparo das forças 
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armadas, o documento defende a ideia de que se deve dar preferência à manutenção e 

extensão da vida útil dos equipamentos em relação à aquisição de novos. Além disso, se 

houver a necessidade de adquiri-los, as forças e o órgão responsável pelas aquisições devem 

dar preferência àqueles já existentes no mercado. Ou seja, o desenvolvimento de novos 

equipamentos deve ser visto como um último recurso. Isso se dá pela necessidade de maior 

eficiência nos gastos militares, visto que a diminuição do mesmo continuava como tendência 

desde os anos 1990, aumentando a dependência do país em relação às cooperações 

internacionais (SUÉCIA, 2014). 

 Foi só no final de 2014 e início de 2015 que a tendência de diminuição do orçamento 

militar começou a ser revertida. Isso foi motivado pela postura agressiva russa. Assim, após 

um longo período de cortes e baixas ambições em termos de aquisições e capacidades, o 

governo mudou seu foco para a atualização da defesa do país. Essa mudança foi importante 

para a pasta de defesa, propiciando o início de um processo de modernização dentro das 

forças armadas e a compreensão do parlamento quanto a necessidade de aumento do 

orçamento militar. A expectativa é que haja um aumento em torno de 20% entre os anos 2016 

e 2020 (LUNDMARK, 2018). 

A nova política de defesa tem como prioridades a defesa da sociedade, da democracia 

e dos direitos humanos, garantindo sua soberania e integridade territorial frente às ameaças do 

cenário internacional. Além disso, o documento defende a cooperação como ferramenta para 

garantir a segurança, em especial na região nórdica e do Báltico, priorizando o foco regional. 

O documento também destaca a relação bilateral com os EUA e a Finlândia e a importância 

estratégica da ilha de Gotland (SUÉCIA, 2015). 

 O último Livro Branco de Defesa da Suécia foi publicado em maio de 2019 e aborda 

um cenário que se deteriorou em relação ao período descrito em 2014. Essa situação levou o 

governo a observar maior necessidade de reforçar as forças armadas tanto em termos de 

equipamentos quanto de pessoal, estimando a necessidade de 8.000 a 10.000 recrutas por ano 

a partir de 2021. O documento traz como meta a capacidade do país de gerenciar, sem 

qualquer ajuda externa, um possível combate contínuo no seu território de forma 

extremamente sofisticada por até três meses. Isso exigirá um esforço de reaparelhamento das 

forças. O primeiro esforço do país nesse sentido foi a remilitarização da ilha Gotland, prevista 

na política anterior (KAHN PEDERSEN, 2019). 

 Desse modo, o documento traz a necessidade de uma aumento gradual do orçamento 

de defesa para 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país até 2025, como mostra a previsão 

expressa na figura 12, a aquisição de um novo sistema de treinamento para pilotos, 
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modernização dos veículos de combate blindados, um sistema mecanizado de artilharia e de 

mísseis antiaéreos, atualização dos navios da Marinha, incluindo o aumento do número de 

submarinos de quatro para cinco embarcações do tipo, e o desenvolvimento de novos mísseis 

antiaéreos para as suas corvetas. Ademais, a política prevê que as forças armadas vão atingir 

até 2025 a faixa de 90.000 pessoas (LUNDMARK, 2020). 

 

Figura 12: Previsão de aumento do orçamento militar até 2035 

 

Fonte: KAHN PEDERSEN, 2019, p. 5. 

 

Uma necessidade destacada pelo documento é a BID ser tratada como prioridade para 

a segurança do país em termos de suprimento, inclusive destacando a necessidade de se 

pensar em novas estratégias industrial e de aquisição. Assim, tem-se que, nos últimos anos, o 

governo tem diminuído seu envolvimento em cooperações internacionais, com exceção da 

realizada com o Brasil acerca do Gripen E/F, e tem aumentado o percentual do PIB dedicado 

ao orçamento militar (Idem, 2019). 

 

3.3.2 Política de Aquisição 

 

 A política de aquisições tem a função de manter o equilíbrio entre as importações e a 

compra de produtos a partir da BID, também tendo como prioridade o fomento da indústria do 

país. Por isso, ela é essencial para a logística e a cadeia de suprimentos nacional e tende a 

utilizar uma abordagem mais protecionista em sua formulação (REISDOERFER; GOLDONI, 
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2017). A história dos contratos de compras da Suécia tendeu para a linha de pró-indústria 

nacional, apesar de alguns momentos de preferência por aquisições “off-the-shelf”. 

 Em 2007, a FMV e as forças armadas divulgaram uma estratégia conjunta de 

aquisições que trazia como prioridade as aquisições de produtos já existentes e testados no 

cenário internacional, e que fossem para uso imediato. Se não houvesse um equipamento 

dessa forma que correspondesse aos requisitos das forças armadas, a segunda opção seria 

investir no desenvolvimento do material em cooperação com outros países. Em último caso, o 

produto seria desenvolvido domesticamente, diminuindo a dependência do país em relação a 

sua indústria (LUNDMARK, 2020). Isso se deu, principalmente, pela tendência de 

internacionalização do mercado e corte no orçamento para P&D.  

 Em 2009, o governo divulgou uma segunda estratégia, denominada “Principles for the 

Armed Forces materiel acquisition”, que se assemelhava à estratégia lançada em 2007. A 

prioridade nas aquisições passa a ser o prolongamento ou aprimoramento de equipamentos já 

existentes nas forças armadas, a segunda opção é voltada para a compra imediata de materiais 

no mercado, sendo a opção de pesquisa e desenvolvimento nacional de um novo equipamento 

considerada em último caso. Entretanto, em 2011, entrou em vigor na legislação sueca a 

diretiva 2009/81/EC da UE – Lei de Aquisições de Segurança e Defesa (LUFS) -, que versa 

sobre os contratos de compras referentes à área de defesa e segurança (Idem, 2020). 

 A diretiva foi inspirada na “Carta de Intenções” assinada em 1996 pelos países 

membros da UE que fossem produtores de equipamentos de defesa. Na carta, os Estados 

buscavam articular suas políticas de mercado. Já em 2006, a EDA elaborou um “Código de 

Conduta” que incentivasse os países a abrir os mercados nacionais para empresas estrangeiras, 

entretanto o código não era obrigatório. A Diretiva Única surge como uma evolução desses 

documentos, buscando aumentar o comércio de defesa entre os estados-membro, aumentando 

a concorrência e fortalecendo a produtiva do bloco no âmbito de defesa (CASTELLACCI; 

FEVOLDEN; LUNDMARK, 2014). 

A diretiva única 2009/81/EC busca instaurar um livre mercado entre os países do 

bloco no âmbito dos materiais de defesa e é vista como uma tentativa da organização de 

regular a competitividade da BID europeia por causa do decréscimo dos orçamentos de defesa 

dos países após o fim da Guerra Fria. Além disso, a diretiva também surge como uma 

tentativa de fortalecer o mercado europeu contra a presença forte dos EUA, Rússia e China no 

mercado internacional (REISDOERFER; GOLDONI, 2017). 

 Um dos maiores objetivos dessa regulamentação é diminuir o protecionismo que 

existe no âmbito das aquisições de defesa entre os países-membros da UE. Assim, o livre-
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mercado promoveria uma cadeia de suprimentos europeia que evitaria o gasto exacerbado de 

recursos para dois países produzirem a mesma capacidade e tornaria os países do continente 

mais competitivos internacionalmente. Outra contribuição da diretiva seria uma maior 

transparência nos contratos, mas, apesar disso, os países tem buscado formas de burlar o livre-

mercado para proteger sua indústria nacional e o desenvolvimento de tecnologias sensíveis 

(Idem, 2017). 

 A lei é aplicada a todas as compras de equipamentos, construção, produtos e serviços 

militares e/ou sensíveis35. Ademais, ela não tem o poder de se sobrepor a acordos firmados 

entre os países em âmbito internacional e exige garantias sobre a segurança das informações e 

sobre a segurança da cadeia produtiva das empresas que estejam apresentando propostas para 

a licitação em andamento. Desse modo, as principais legislações suecas no âmbito das 

compras de defesa e segurança são a Diretiva 2009/81/CE e a 2014/24/UE, que é a LOU 

(KAHN PEDERSEN, 2019). 

 Apesar da prioridade definida na última estratégia de aquisições da Suécia, lançada em 

2009, viu-se através das políticas de defesa do país que, devido ao aumento de incertezas e 

ameaças no cenário internacional, as suas prioridades têm mudado em relação ao âmbito de 

defesa, aumentando o orçamento e a alocação de recursos voltado para o desenvolvimento da 

indústria nacional através de P&D (LUNDMARK, 2020). 

 

3.3.3 Política de Compensação 

 

 A aquisição no comércio internacional de armas é uma forma de garantir à indústria 

nacional sistemas de defesa e tecnologias que o país não teria a capacidade ou os recursos 

capazes de desenvolver. Para isso, os Estados utilizam acordos de compensação, entretanto, 

diferentemente de outros países, a Suécia não utiliza uma política claramente definida ou 

oficializada pelo Estado sobre a obrigação de compensação industrial em caso de compras 

internacionais. (BERKOK; PENNEY; SKOGSTAD, 2012). 

 Apesar de não ter sido uma ferramenta amplamente utilizada no desenvolvimento 

industrial do país, a Suécia tem utilizado essa prática cada vez mais em seus contratos. 

Durante muitos anos, o país foi obrigado a cumprir alguns requisitos de compensação em suas 

exportações, mas não aplicava a mesma medida para suas importações, ainda que elas fossem 

menores do que as vendas para outros países (CASTELLACCI; FEVOLDEN; LUNDMARK, 

 
35 Um equipamento sensível é definido como qualquer equipamento, serviço, produto ou obra que exige ou 

possui informações classificadas e tem como objetivo a garantia da segurança (KAHN PEDERSEN, 2019). 
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2014). Ademais, o país sempre teve uma grande colaboração com os EUA no âmbito da 

tecnologia, principalmente a partir da década de 1950, que pode ser configurada como 

transferência de tecnologia, ainda que parcial, mas não oficializada. 

 Desse modo, o país tem exigido 100% de offset e de forma direta, principalmente 

coprodução, para beneficiar a capacidade de produção da sua indústria. Ademais, a tendência 

é que prazo para o cumprimento da compensação seja o mesmo que o do contrato. Por não ter 

uma política oficializada, cada proposta é negociada e avaliada de forma única. Os acordos de 

compensação são negociados e administrados pela FMV (BERKOK; PENNEY; 

SKOGSTAD, 2012). 

 

3.3.4 Política Industrial 

 

 Como observado anteriormente, a Suécia teve uma mudança dentro das suas políticas 

do período da Guerra Fria para o pós-Guerra Fria. Durante o período da Guerra Fria, o país 

implementou fortes políticas para dar base ao desenvolvimento da indústria nacional e 

garantir a autossuficiência (BRICK, 2017). A mudança na sua percepção para a ideia de 

internacionalização da indústria e cooperação enfraqueceu a BID, mas garantiu a sua 

sobrevivência através de exportações. Além disso, essa mudança não acabou com toda a 

demanda nacional, mas as compras se tornaram mais seletivas, enfatizando a capacidade 

tecnológica (HAGELIN, 2010). 

Apesar da colaboração no desenvolvimento de armamentos não ser uma novidade do 

período pós-guerra fria, a Suécia só se engajou nesse tipo de atividade no final dos anos 1990, 

aumentando a sua dependência em relação à cooperação internacional. Isso se deveu, em 

grande parte, a uma falta de recursos para investir na produção de equipamentos militares para 

que as forças armadas fossem capazes de lidar com as novas formas de atuação que surgem 

no cenário (IKEGAMI, 2013). Assim, o primeiro acordo de cooperação multilateral do país 

foi assinado com a França e a Alemanha em 2002, mas as empresas passaram a não depender 

do envolvimento do Estado para participar de projetos multilaterais de produção militar 

(HAGELIN, 2010). 

A cooperação internacional, tanto através da coprodução quanto do Co 

desenvolvimento, apresenta desafios para todas as partes, havendo a necessidade de focar nas 

especificações militares, nos custos e nos prazos de entrega para atingir o sucesso na 

produção. Além disso, também exige que haja certa integração entre as políticas e doutrinas 

para facilitar a definição de requisitos e a produção material, frisando a interoperabilidade e a 
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economia de recursos (IKEGAMI, 2013). Assim, os principais parceiros da Suécia no âmbito 

de material militar são os países nórdicos e os EUA, com o qual o país teve seu primeiro 

acordo bilateral em 1952. Em relação aos EUA, também é interessante destacar que esse 

relacionamento gerou uma “declaração de princípios” entre os dois países para reforçar a 

colaboração na área de equipamentos de defesa (HAGELIN, 2010). 

Atualmente, o país tem apostado em uma mudança sutil em sua política, reconhecendo 

a importância da cooperação, mas diminuindo essa atividade para dar maior ênfase a 

produção nacional, ainda que a partir de uma pequena demanda (LUNDMARK, 2020). 

Assim, apesar do país não possuir uma política industrial explícita e formalizada, os 

princípios que permeiam sua postura são a cooperação internacional, abertura do mercado 

para a sua indústria e promoção da exportação, busca de sinergia entre os âmbitos civil e 

militar através de P&D, e o foco em nichos tecnológicos na indústria (BERKOK; PENNEY; 

SKOGSTAD, 2012). 

 

 

3.4 BASE INDUSTRIAL DE DEFESA 

 

 A infraestrutura de produção da BID sueca, que permitiu o alto desenvolvimento 

tecnológico durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, foi estabelecida durante os 

séculos XVII e XVIII, período em que o país era mais envolvido em conflitos armados. 

Assim, ao fim do século XIX, o Estado tinha a Bofors (canhões) e a Karlskronavarvet 

(navios) como instalações com alta capacidade de produção e extremamente competitivas no 

cenário internacional (LUNDMARK, 2020). 

 Apesar de não se envolver em guerras após esse período, a Suécia continuou a 

desenvolver amplamente a indústria nacional, em especial a partir da Segunda Guerra 

Mundial quando o país foi impedido de realizar importações. Foi nesse período, por causa da 

política de desalinhamento sueca e do isolamento em relação a compras internacionais, que a 

BID se tornou autossuficiente (IKEGAMI, 2013). Com o fim da Segunda Guerra e o início da 

Guerra Fria, a Suécia prosseguiu com a sua política de neutralidade, mantendo o investimento 

na capacidade de produção de armamentos altamente tecnológicos para uma possível 

necessidade de se defender de ataques da URSS (BRICK, 2017). 

 Para o sucesso do seu desenvolvimento, a Suécia contou com grande suporte dos EUA 

através de transferência de tecnologia e venda de mísseis (LUNDMARK, 2020). Assim, 

apesar dos altos investimentos e da capacidade tecnológica adquirida, o porte físico da BID 
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sueca sempre foi desproporcional ao tamanho. Foi buscando compensar essa diferença de 

tamanho, visto que o principal objetivo da indústria era atender à demanda nacional, que a 

BID se concentrou na qualidade e na variedade da sua produção (BORJESSON; ELMQUIST, 

2012). Devido à essa autossuficiência em termos de equipamentos, a Suécia se tornou um dos 

poucos países no mundo que tinha a capacidade de produzir de forma autônoma grandes 

sistemas de armas (IKEGAMI, 2013). 

 Durante a Guerra Fria, houve uma estreita interação entre a indústria, as forças 

armadas, a academia, empresas do setor civil e o governo, buscando garantir o máximo de 

eficiência da esfera de defesa. Ademais, o setor tinha um acordo com o governo garantindo 

demanda contínua em troca de taxas mais baixas (BORJESSON; ELMQUIST, 2012). Assim, 

percebe-se que a base da política de não-alinhamento da Suécia era a sua capacidade de 

autossuficiência na área de equipamentos de defesa; entretanto, na década de 1970, o governo 

passa a se preocupar com os altos custos do desenvolvimento dos sistemas de armas altamente 

tecnológicos e inovadores (IKEGAMI, 2013). 

 Essa mudança no governo sueco se deveu por causa do aumento das prioridades no 

setor civil, em especial no âmbito social. Além disso, uma crise econômica começava a atingir 

o país ao mesmo tempo em que a Guerra Fria estava no período de détente. Assim, o governo 

diminuiu a demanda da indústria nacional consequentemente diminuindo a sua BID. 

Ademais, a indústria passou por grandes processos de fusões e aquisições de empresas por 

companhias estrangeiras (HAGELIN, 2010).  

Foi na década de 1980 que a Suécia atingiu o auge do seu desenvolvimento 

tecnológico em defesa nacional - período em que o governo enfrenta o dilema entre as suas 

ambições políticas e militares e seus problemas econômicos (IKEGAMI, 2013). Com os 

cortes nos investimentos em P&D e na demanda nacional, o país passa para uma BID 

marcada por menos empresas especializadas e um grande movimento das empresas em 

relação às exportações para manter sua produção com a diminuição da demanda estatal 

(HAGELIN, 2010). O governo também passa a investir na participação em projetos 

multilaterais de desenvolvimento de equipamentos, mudando a sua política de 

autossuficiência para interdependência (IKEGAMI, 2013). 

 Assim, o país limita as suas prioridades tecnológicas à aviões de combate, guerra 

ciberespacial e capacidade submarina. Ademais, perpetuou uma postura liberal em relação à 

sua indústria, inclusive priorizando as compras de equipamentos que já estivessem prontas 

para o uso (LUNDMARK, 2018). Essa mudança de foco também se dá pelas mudanças nas 

tarefas das forças armadas no pós-guerra fria, que não foi exclusiva da Suécia já que os cortes 
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orçamentais na pasta militar foram tendência em todo o mundo nessa época (BORJESSON; 

ELMQUIST, 2012). 

 Esse movimentou acabou levando à um abandono das políticas industriais em relação 

ao setor de defesa e uma reorganização da indústria, com diminuição do número de empresas 

e crescente desnacionalização da BID, mas crescente manutenção da sua capacidade de 

produção graças às compras por empresas estrangeiras (BRICK, 2017). Assim, apesar da 

queda de mais de 70% nos gastos do governo em P&D, a Suécia torna-se um dos maiores 

exportadores de armamentos e equipamentos militares no final da década de 1990 

(LUNDMARK, 2020). 

 No início dos anos 2000, a Suécia aderiu ao Grupo de Armamento da Europa 

Ocidental (WEAG) e assinou uma carta de intenções (LOI) sobre a harmonização de 

requisitos e a cooperação em P&D e produção de produtos militares. Isso mostra o esforço do 

país em garantir colaboração e harmonização no âmbito de material militar no continente 

europeu. Ademais, em 2001, os EUA estenderam a sua Iniciativa de Segurança Comercial de 

Defesa (DTSI) para incluir o país nórdico facilitando o processo de transferência de 

tecnologia entre os dois países, o que gerou um aumento nas exportações suecas e manteve 

sua competitividade e capacidade tecnológica (IKEGAMI, 2013). 

 Desse modo, a Suécia teve um aumento expressivo nas exportações e uma queda 

igualmente expressiva no ano seguinte. Essa tendência de queda foi mantida pelo setor até 

2011, quando o setor teve uma estabilização (LUNDMARK, 2020). A partir de 2006, 

percebe-se no governo conservador uma maior tendência à liberalização do mercado e uma 

preferência pelas compras “off-the-shelf”, inclusive aumentando a porcentagem de 

fornecedores estrangeiros no mercado do país (CASTELLACCI; FEVOLDEN; 

LUNDMARK, 2014). 

 Em 2010, o governo lançou a FXM, que tinha como objetivo promover as exportações 

e gerenciar a cooperação internacional no desenvolvimento e produção de equipamentos 

militares (IKEGAMI, 2013). Em 2011, o governo iniciou uma reforma do regulamento das 

exportações militares para restringir essas vendas à países que não correspondessem às 

estruturas democráticas definidas por eles. Esse novo regulamento foi aprovado pelo 

parlamento em 2018 (LUNDMARK, 2020). 

 Assim, a BID sueca é composta, majoritariamente, por pequenas e médias empresas e, 

aproximadamente 30.000 funcionários. A maior parte dessas empresas são fornecedoras da 

FMV e das grandes empresas que dominam as vendas suecas (Idem, 2020). Ademais, a 

indústria sueca é dominada pela SAAB, que concentra a produção dos equipamentos 
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declarados como interesses essenciais para a segurança do país (BRICK, 2017). Desse modo, 

tem-se a SAAB organizada em cinco setores: aeronáutica, vigilância, suporte e serviços, 

dinâmica e produtos e serviços industriais; além de um setor separado para o desenvolvimento 

de navios e submarinos (LUNDMARK, 2020). 

 

A SAAB responde por aproximadamente 75% das aquisições de defesa, um 

grupo industrial de propriedade estrangeira (BAE), responde por cerca de 

15% das aquisições e outro grupo de propriedade estrangeira por cerca de 

6%. Todas as outras empresas compartilham os 4% restantes do orçamento 

de aquisição (BRICK, 2017, p. 11, tradução nossa36). 

 

 É interessante notar que a segunda maior empresa na BID sueca é proveniente de outro 

país: BAE Systems Sweden, que produz veículos blindados e sistemas de armas para tais 

veículos. A terceira maior empresa na BID é a Nammo. Focada no desenvolvimento de 

material para propulsão de foguetes e munição, a empresa foi criada a partir da fusão entre as 

instalações de munição da Finlândia, da Noruega e da Suécia (LUNDMARK, 2020). Outro 

ponto de destaque dentro da BID é a crescente mudança na responsabilidade de integração 

dos sistemas, do Estado para o setor privado (BURGESS; EKSTROM, 2014). 

 Assim, um dos principais desafios para as aquisições de defesa e a indústria sueca é a 

sua dependência em relação a SAAB. Apesar de ser extremamente positivo o país ter uma 

empresa nacional forte, altamente competitiva e ampla, a empresa acaba tendo muito poder 

sob o Estado, não só em relação às vendas, mas também no âmbito de P&D. A influência do 

Estado no âmbito da BID foi extremamente prejudicada pelas mudanças dentro da FMV – 

direcionando-a mais para o gerenciamento de compras de produtos já prontos ao invés do 

desenvolvimento da tecnologia em si – e pela troca de política industrial no setor, voltando as 

empresas para as exportações (LUNDMARK, 2020). 

 De acordo com o estudo desenvolvido, entende-se que o SAD sueco tem atendido de 

forma mais contundente a BID do país, apesar de um longo período de falta de investimento 

do Estado e busca pela aquisição no exterior, os projetos de coprodução ou Co 

desenvolvimento escolhidos pelo sistema também contribuíam para a sustentação da indústria, 

ainda que em menor escala. Com a mudança no foco político do país, a priorização do 

desenvolvimento nacional voltou ao primeiro plano, dando maior ênfase para a BID 

tecnológica que o país possui. 

 
36 “SAAB accounts for approximately 75% of the defence acquisitions, a foreign owned industrial group (BAE), 

accounts for about 15 % of the acquisitions and another foreign owned group for about 6%. All other companies 

share the remaining 4% of the acquisition budget.” 
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 Ademais, a BID sueca tem a capacidade de atender às necessidades das forças armadas 

desde o final da Segunda Guerra Mundial, ainda que tenha passado por períodos de 

instabilidade durante os grandes cortes que começaram nos anos 1990 e se prolongaram até os 

anos 2000. Ainda que tenha passado por certo encolhimento, a indústria nacional sueca é 

altamente tecnológica e possui grande capacidade de desenvolvimento de projeto e design, 

além de produção e integração de sistemas, principalmente no setor aeroespacial. 

 Em relação às forças armadas, percebe-se que o país sempre teve a tendência de 

investir na sua força para garantir que seus posicionamentos fossem respeitados na região, 

principalmente frente à ameaça Russa no contexto internacional. Ainda que o país tenha 

passado por longos períodos de corte na pasta de defesa, seu governo sempre teve em mente a 

necessidade de manter as forças armadas preparadas para atuação, ainda que não tivesse 

muitos equipamentos disponíveis ou o mais tecnológico possível. Assim, apesar de sofrer com 

uma adaptação de funções no período pós-guerra fria, o contexto de agressões russas no 

continente europeu tem forçado maior preparo das forças suecas em regiões estratégicas, 

como a ilha de Gotland e o Ártico. Desse modo, elas têm atendido às necessidades de Defesa 

e Segurança do país. 
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CONCLUSÃO 
 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar os sistemas de aquisição de defesa 

canadense e sueco, buscando destacar quais fatores influenciam as aquisições e o próprio 

funcionamento desses sistemas. A partir do primeiro capítulo, o estudo mostra uma revisão de 

literatura focada nos principais conceitos que o tema engloba. Desse modo, o capítulo um 

mostra a importância de se entender o Estado e suas relações de poder no cenário 

internacional, que acaba sendo justificativa para os investimentos em equipamentos militares, 

e a relação desse ator com a tecnologia. Apesar de não ser um fator decisivo na vitória de um 

conflito, a tecnologia tornou-se importante no âmbito das estratégias militares e aquisições de 

defesa como uma forma de garantir a segurança do Estado.  

Ademais, o desenvolvimento tecnológico passou a ser associado ao poder relativo 

desses atores, contribuindo para o estreitamento da desigualdade entre os Estados por causa 

das suas capacidades. Assim, é nas aquisições que o ator estatal tem a possibilidade de 

adquirir insumos para criar, manter ou melhorar a sua capacidade de atuação e garantia da sua 

soberania. Esse processo de compras envolve diferentes graus de escolha, como o insumo que 

será adquirido, seus fornecedores, mecanismos legais entre outros.  

O SAD é o sistema no qual os processos de aquisição de defesa acontecem e são 

gerenciados, sendo organizado de acordo com as peculiaridades burocráticas, históricas e 

culturais dos Estados. Muitas vezes, os diferentes níveis de tomada de decisão e supervisão do 

processo dentro do SAD pode gerar a politização e burocratização desse sistema. Dessa 

forma, no primeiro capítulo já é possível notar que fatores externos ao sistema influenciam a 

sua composição e funcionamento, como questões burocráticas, históricas e culturais. 

Com base em todos os conceitos e relações apresentados no capítulo 1, o segundo 

capítulo traz a descrição e análise do caso do sistema de aquisição de defesa canadense. O 

primeiro ponto importante é que o Canadá historicamente apresenta problemas no setor de 

compras de defesa, principalmente pela falta de interesse e legitimação dessas compras pela 

sua sociedade. Isso se deve em grande medida ao seu posicionamento geográfico e seus 

aliados, o que influencia sua percepção de que inexiste uma ameaça ao seu território 

suficiente para justificar grandes gastos em defesa e, se existir, pode contar com o apoio e 

proteção de seus aliados para garantir sua segurança. Esse imaginário de segurança também é 

fortemente influenciado pela história do país já que a última invasão ao seu território foi 
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durante a Guerra de 1812. Todos os outros momentos em que as forças armadas canadenses 

foram requisitadas, a sua atuação no conflito era em outros lugares. 

Um segundo outro fator de destaque no caso canadense é o papel das políticas de 

defesa nesse contexto. Esse documento não só revela a percepção de ameaça ou necessidade 

de projeção de poder do Estado em um período específico, mas também os planos para as 

forças armadas, necessidades e gaps de capacidade, e os objetivos de compras, determinando 

se serão desenvolvidas nacionalmente ou compradas no exterior. Isso influencia não somente 

no funcionamento do SAD, mas também mostra a visão do governo quanto à necessidade ou 

não de priorização dos investimentos na indústria nacional. 

Uma peculiaridade das aquisições canadenses é a importância da validação das 

compras através dos benefícios econômicos gerados pelo dinheiro investido. A partir dessa 

associação entre aquisições de defesa e desenvolvimento tecnológico e industrial, o governo 

condiciona o SAD a contratos que ofereçam os melhores benefícios, e não necessariamente os 

melhores requisitos técnicos e operacionais. Além disso, mesmo quando as aquisições 

ganham destaque na mídia ou na plataforma política em períodos de campanha, geralmente é 

de forma pejorativa. É comum no Canadá que as aquisições de defesa sejam extremamente 

politizadas e burocráticas, o que prejudica o funcionamento do SAD, atrasando cronogramas e 

demandando mais investimentos.  

Um último ponto que deve ser destacado é o relacionamento entre o SAD e a BID 

canadense. Apesar de investir massivamente no desenvolvimento industrial durante períodos 

de conflito armado, o Estado exercia grandes cortes nos períodos de paz, tendo como 

principal característica nesse relacionamento “ciclos de boom and bust37”. A partir de 2010, o 

governo tem feito um movimento para acabar com esses ciclos, dando maior previsibilidade 

para as aquisições de defesa e aumentando o orçamento militar progressivamente. A sua 

política de offset, que exige 100% do valor do contrato em compensações, contribuiu para 

parte do desenvolvimento da indústria nos períodos de pouca demanda do governo. Ademais, 

sua indústria é majoritariamente composta de pequenas e médias empresas, mas relativamente 

desenvolvida tecnologicamente e competitiva internacionalmente em alguns nichos. 

Percebe-se que os principais fatores que influenciam o SAD canadense são: a 

percepção de ameaça do Estado em relação ao cenário internacional, o modelo de organização 

estrutural desse sistema, o tipo de aquisição que o país tende a utilizar com mais frequência, o 

relacionamento desse ator com a indústria nacional, em especial destacando a política de 

 
37 Os ciclos de descontinuidade nas demandas de defesa para a indústria canadense são identificados por 

especialistas canadenses como “ciclos de boom and bust” (SOLOMON; PENNEY, 2020). 
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compensação, e a própria composição da BID. Esses fatores exercem grande influência na 

composição do SAD multidepartamental canadense, que é fruto de diversas tentativas em 

busca de maior eficiência e transparência do processo de aquisições. 

O terceiro capítulo traz a descrição e análise do caso do sistema de aquisição de defesa 

sueco. O primeiro ponto que deve ser destacado no caso da Suécia é como a sua percepção de 

ameaça teve grande influencia nas aquisições de defesa. Durante um longo período da sua 

história, a Suécia investiu massivamente na indústria de defesa como uma forma de garantir 

que a sua política de neutralidade fosse respeitada no cenário internacional. Garantir o preparo 

das suas forças e a capacidade de atender a todas as suas demandas no menor tempo possível 

era essencial para a sua postura de não alinhamento, principalmente durante a Guerra Fria. 

Por esse motivo, os gastos exorbitantes no setor eram aprovados pela sociedade. 

 Com o fim da Guerra Fria e da percepção de uma ameaça no cenário internacional que 

poderia questionar seu posicionamento e ameaçar sua soberania em conjunto com uma crise 

econômica e financeira permeando o país, a Suécia seguiu a tendência mundial de cortes nos 

orçamentos militares e contenção nas aquisições de novos equipamentos de defesa. Isso 

afetou diretamente seu complexo industrial-militar, forçando a indústria a buscar formas de 

sobreviver a falta de investimento e demandas do Estado, vivendo períodos de fusões e 

aquisições por empresas internacionais, além de voltar os seus esforços para as exportações. 

A partir de 2014, esse movimento de internacionalização da sua BID e de uma postura 

liberal do Estado quanto a esse mercado começou a se modificar, principalmente por causa de 

acontecimentos políticos em sua região relacionados à Rússia. O posicionamento Russo no 

cenário internacional tem sido percebido pelo país como uma ameaça potencial ao seu 

território, levando a Suécia a intensificar suas alianças e investir no seu poderio militar, 

aumentando o orçamento de defesa progressivamente e buscando reequipar suas forças 

armadas, não prezando pela quantidade de equipamentos que possui, mas pela sua qualidade e 

desenvolvimento tecnológico. Assim, essa percepção de ameaça, expectativa quanto aos 

orçamentos e a forma como as forças armadas deve se organizar e aonde se alocaram se 

encontram nas políticas de defesa do país, que são revisadas a cada cinco anos. 

 Um segundo ponto observado no caso sueco de extrema importância é exatamente 

esse relacionamento entre o Estado e a indústria. Para manter seu posicionamento de forma 

crível frente às ameaças do cenário internacional, a Suécia sentiu a necessidade de compor 

uma força militar forte e tecnologicamente desenvolvida, mas de forma nacional. Desse 

modo, o país contribuiu para um grande crescimento e desenvolvimento do seu complexo 

militar-industrial. Entretanto, com os cortes dos anos 1990, a indústria se voltou 
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majoritariamente para as exportações, com grandes proporções de empresas suecas sendo 

adquiridas por empresas internacionais.  

Um grande destaque nesse relacionamento está na política de aquisições em conjunto 

com a política de defesa que, principalmente a partir de 2007, buscavam dar preferência para 

as aquisições licenciadas ou a partir de colaboração com outros países. O objetivo era 

diminuir ainda mais os gastos do setor com a diminuição do risco que envolve a pesquisa e o 

desenvolvimento de uma nova tecnologia ou equipamento. Esse movimento tem mudado, 

como visto acima, e está exposto nas novas políticas do país. Assim, a BID é 

majoritariamente composta por pequenas e médias empresas, em sua grande maioria 

pertencentes a outros países. 

Dessa forma, observa-se que os principais fatores que influenciam as aquisições e o 

SAD Sueco são: a percepção de ameaça, muito influenciada pela sua localização geográfica, o 

tipo de aquisição que o país dá prioridade, que pode mudar de acordo com o período histórico 

estudado, o relacionamento do Estado com a BID e a composição do mesmo, e a organização 

estrutural desse sistema. 

 

Tabela 2: Fatores que influenciam o SAD canadense e sueco 

FATORES CANADÁ SUÉCIA 

 

Composição da BID 

Majoritariamente pequenas e 

médias empresas; maior parte 

canadenses 

Majoritariamente pequenas e 

médias empresas; maior parte 

de outros países 

 

Estrutura de Organização 

do SAD 

Sistema de Aquisição de 

Defesa multidepartamental 

Sistema de Aquisição de 

Defesa centralizado em uma 

organização civil independente 

 

Percepção de ameaça 
Extremamente influenciada 

pelo seu posicionamento 

geográfico e pelos seus aliados 

Extremamente influenciada 

pelo seu posicionamento 

geográfico 

 

Política de Compensação / 

Offset 

Forte e de extrema importância 

para o país; exige uma 

compensação de 100% do 

contrato, mas possui um 

sistema de multiplicadores e 

capacidades prioritárias para o 

investimento 

Informal e instrumento pouco 

utilizado pelo país; tende a 

exigir uma compensação de 

100% do contrato de forma 

direta 
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Política Industrial 

 

 

Centralizada na política de 

offset 

Informal, mas focada em 

cooperação internacional; 

promoção de exportação; e 

sinergia entre meio civil e 

militar através de P&D 

 

 

Relacionamento com a 

BID 

Ciclos de aumento de 

investimento e demanda e 

cortes bruscos; tentativa de 

mudança e estabilidade dos 

recursos a partir de 2010, 

potencializado com a política 

de defesa de 2017 

Alto investimento até o final da 

Guerra Fria, seguido por um 

longo período de 

internacionalização do mercado 

e posicionamento liberal do 

Estado; tentativa de mudança a 

partir de 2014 com maiores 

orçamentos militares e 

demandas de equipamentos 

 

Tipo de Aquisição38 

Aquisição Doméstica e 

Aquisição off-the-shelf 

Aquisição Doméstica e 

Aquisição em Colaboração 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 É importante destacar que apesar de diferentes modelos de organização e as diferenças 

nos fatores que influenciam o SAD, todos apresentam problemas e geram debates na mídia 

sobre possibilidades de reforma. Os problemas mais comuns nesse sistema são: fraudes, falta 

de informação, atrasos nas entregas, ultrapassar os custos previamente acordados, falta de 

supervisão capacitada e requisitos muito rigorosos; e, muitas vezes, esses problemas são 

inerentes à estrutura complexa do sistema e apresentam interrelações entre si. Por isso, a 

reforma de um sistema de aquisição de defesa envolve um processo lento e difícil. 

 Assim, observa-se que, em sua grande maioria, os fatores que influenciam e compõem 

o SAD têm origens políticas, como a percepção de ameaça, e econômicas, como apresentado 

no relacionamento com a BID e os massivos cortes no orçamento que afetaram sua 

constituição e desenvolvimento tecnológico. Isso se dá pela necessidade do Estado de garantir 

que suas forças armadas estejam prontas para defender seus objetivos de soberania e 

integridade territorial. 

Também se percebe que, apesar das diferenças culturais, históricas e burocráticas que 

influenciam as diferenças na estruturação dos SADs e nas preferências dentro dos processos 

de aquisições, alguns fatores devem sempre ser observados nas análises desses sistemas 

complexos, sendo eles: a percepção de ameaça do país do país, prestando atenção no 

 
38 É necessário observar que a maior parte dos países realiza os quatro tipos de aquisição em momentos 

específicos, de acordo com as suas necessidades e recursos disponíveis. Assim, para efeitos de análise, a 

pesquisa apresentará os dois tipos de aquisição mais utilizados pelos países no período estudado. 
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componente que influencia essa visão do cenário internacional e está presente na política de 

defesa, os tipos de aquisição preferenciais do país, seu relacionamento histórico com a BID, 

incluindo as políticas envolvidas nesse âmbito, e a composição da indústria em si. 

 É importante destacar que a maior parte dos fatores aqui identificados e analisados são 

comuns aos dois casos, mas não é o suficiente para afirmar que esses fatores serão 

importantes em todos os países do mundo. Além disso, a pesquisa sobre os sistemas de 

aquisição de defesa e as compras em si não se esgota nessa dissertação, visto que se constitui 

em um assunto ainda pouco debatido no contexto brasileiro. Outros fatores, como os 

investimentos em P&D e o índice de inovação da BID do país, também são importantes, mas 

não puderam ser devidamente explorados nesse estudo devido a limitações de tempo e 

recursos. Assim, mais estudos na área são de extrema importância para a construção do 

conhecimento. 

 Dessa forma, relembrando a pergunta de pesquisa que orientou esse estudo, “em que 

medida o Sistema de Aquisição de Defesa Canadense e a Sueco atende às necessidades de 

garantia de segurança do Estado?”, entende-se que todo o funcionamento do SAD Canadense 

e Sueco é relacionado ator estatal e as suas dinâmicas de interação no cenário internacional e 

nacional, para garantir sua capacidade de resposta às necessidades desse ator. Apesar dos 

países apresentarem níveis diferentes de desenvolvimento tecnológico, além de formas 

diferentes de atuação e processos, tem-se que o resultado apresentado confirma a hipótese de 

que os sistemas de aquisição de defesa canadense e sueco atendem às necessidades básicas de 

segurança, soberania e integridade territorial do Estado.  
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ANEXO A – Lista de Primeiros-Ministros Canadenses entre 1914 e 2018 

 

Primeiro-Ministro Partido Mandato Política de Defesa 

Sir Robert Borden Conservador 1911 - 1920 - 

Arthur Meighen Conservador 1920-1921 - 

Mackenzie King Liberal 1921-1930 - 

Richard Bedford 

Bennett 

Conservador 1930 - 1935 - 

Mackenzie King Liberal 1935 - 1948 - 

Louis St. Laurent Liberal 1948 – 1957 - 

John Diefenbaker Conservador 1957 – 1963 - 

Lester B. Pearson Liberal 1963 – 1968 White Paper on Defence 

(1964) 

Pierre Trudeau Liberal 1968 - 1979 White Paper on Defence 

(1971) 

Joe Clark Liberal 1979 - 1980 - 

Pierre Trudeau Liberal 1980 - 1984 - 

John Turner Liberal 1984 - 

Brian Mulroney Conservador 1984 - 1993 Challenge and 

Commitment: A Defence 

Policy for Canada (1987) 

Kim Campbell Conservador 1993 - 

Jean Chrétien Liberal 1993 - 2004 Defence White Paper 

1994 

Paul Martin Liberal 2004-2006 A Role of Pride and 

Influence in the World 

(2005) 

Stephen Harper Conservador 2006 - 2015 Canada First Defence 

Strategy (2008) 

Justin Trudeau Liberal 2015 - presente Strong, Secure, Engaged: 

Canada's Defence Policy 

(2017) 

Fonte: elaboração própria. 
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ANEXO B – Lista de Primeiros-Ministros Suecos entre 1914 e 2018 

 

Primeiro-Ministro Partido Mandato 

Hjalmar Hammarskjöld Independente 1914 - 1917 

Carl Swartz Nacional 1917 

Nils Edén Liberal 1917 - 1920 

Hjalmar Branting Social-Democrata 1920 

Gerhard Louis De Geer Independente 1920 - 1921 

Oscar von Sydow Independente  1921 

Hjalmar Branting Social-Democrata 1921 - 1923 

Ernst Trygger Nacional 1923 - 1924 

Hjalmar Branting Social-Democrata 1924 - 1925 

Rickard Sandler Social-Democrata 1925 - 1926 

Carl Gustaf Ekman Liberal 1926 - 1928 

Arvid Lindman Partido Moderado 1928 - 1930 

Carl Gustaf Ekman Liberal 1930 - 1932 

Per Albin Hansson Social-Democrata 1932 - 1946 

Tage Erlander Social-Democrata 1946 - 1969 

Olof Palme Social-Democrata 1969 - 1976 

Thorbjörn Fälldin Centro 1976 - 1978 

Ola Ullsten Liberal 1978 - 1979 

Thorbjörn Fälldin Centro 1979 - 1982 

Olof Palme Social-Democrata 1982 - 1986 

Ingvar Carlsson Social-Democrata 1986 - 1991 

Carl Bildt Partido Moderado 1991 - 1994 

Ingvar Carlsson Social-Democrata 1994 - 1996 

Göran Persson Social-Democrata 1996 - 2006 

Fredrik Reinfeldt Partido Moderado 2004 - 2014 

Stefan Löfven Social-Democrata 2014 - presente 

Fonte: elaboração própria. 


