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RESUMO 

 

O escopo da presente pesquisa é avaliar as políticas públicas envolvendo offsets de modo a 

estudar se os objetivos dos contratos de offset estão a contribuir com o desenvolvimento da 

Base Industrial de Defesa (BID) brasileira, de maneira que se buscou perscrutar contribuições 

e desafios existentes nessa modalidade de contrapartida contratual, ora presente nas mais 

recentes aquisições de material de defesa pelo governo brasileiro. No âmbito do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), além do acordo envolvendo offset tecnológico, 

estão previstos offsets industriais que ajudarão na capacitação da Base Industrial de Defesa 

(BID), tendo como exemplo a contrapartida contratual que resultou na construção da Unidade 

de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), conceitos de spillovers e spin-off também são 

abordados neste trabalho. A pesquisa constatou que os offsets são capazes de fomentar a 

sinergia entre vários atores regionais através da subcontratação de empresas locais para fins de 

cumprimento de metas de nacionalização estipuladas em contrato. No decorrer da pesquisa, foi 

apurado que o programa possibilitou uma série de efeitos colaterais positivos para o entorno 

geográfico do município de Itaguaí, principalmente gerando postos de trabalho e incrementando 

a arrecadação fiscal daquele município. Também foi possível identificar que o programa poderá 

favorecer a criação de um cluster de defesa na região não só de Itaguaí, mas no estado do Rio 

de Janeiro como um todo, gerando assim, uma espécie de cluster de defesa fluminense. Alguns 

desafios foram mapeados ao longo da pesquisa, são desafios que envolvem questões 

orçamentárias, possibilidade de problemas de retenção de pessoal qualificado com dinheiro 

público, falta de transparência na divulgação de forma oficial sobre o cumprimento de metas 

contratuais e casos de corrupção em contratos de offset ao redor do mundo que podem atenuar 

os efeitos positivos do programa e que ratificam a hipótese deste trabalho no sentido de que 

somente uma política de offsets envolvendo transferência de tecnologia não é suficiente para 

garantir a sustentabilidade da BID brasileira. Foi utilizada a metodologia de avaliação de 

políticas públicas, com a utilização dos modelos analíticos cunhados pelo professor sueco Evert 

Vedung, além da metodologia de análise da formação de clusters teorizada por Michael Porter. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória pautada em fontes bibliográficas, na análise de exemplos 

e em fontes primárias encontradas nos parcos dados governamentais disponíveis, sendo este 

último aspecto um ponto de crítica deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Aquisições de Defesa; Clusters; Corrupção; Offsets; Orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The scope of this research is to evaluate public policies involving offsets in order to study 

whether the objectives of offset contracts are contributing to the development of the Brazilian 

Defense Industrial Base (IDB), in such a way that we sought to investigate existing 

contributions and challenges in this field. modality of contractual consideration, now present in 

the most recent acquisitions of defense material by the Brazilian government. Within the scope 

of the Submarine Development Program (PROSUB), in addition to the agreement involving 

technological offset, industrial offsets are planned to assist in the training of the Industrial 

Defense Base (IDB), taking as an example the contractual consideration that resulted in the 

construction of the Manufacturing Unit of Metal Structures (UFEM), concepts of spillovers and 

spin-off are also addressed in this work. The survey found that offsets are capable of fostering 

synergy between various regional players through subcontracting to local companies for the 

purpose of meeting the nationalization goals stipulated in the contract. During the research, it 

was found that the program enabled a series of positive side effects for the geographic 

surroundings of the municipality of Itaguaí, mainly generating jobs and increasing the tax 

collection of that municipality. It was also possible to identify that the program may favor the 

creation of a defense cluster in the region not only of Itaguaí, but in the state of Rio de Janeiro 

as a whole, thus generating a kind of Rio de Janeiro defense cluster. Some challenges were 

mapped during the research, they are challenges involving budgetary issues, the possibility of 

problems with the retention of qualified personnel with public money, lack of transparency in 

the official disclosure of compliance with contractual goals and cases of corruption in offset 

contracts around the world that can mitigate the positive effects of the program and that confirm 

the hypothesis of this work in the sense that only an offsets policy involving technology transfer 

is not enough to guarantee the sustainability of the Brazilian IDB. The public policy evaluation 

methodology was used, with the use of the analytical models coined by the Swedish professor 

Evert Vedung, in addition to the methodology of analysis of the formation of clusters theorized 

by Michael Porter. It is an exploratory research based on bibliographic sources, on the analysis 

of examples and on primary sources found in the sparse available government data, the latter 

being a critical point of this work. 

 

Keywords: Defense Acquisitions; Clusters; Corruption; Offsets; Budget. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O escopo central da presente dissertação é analisar, sistematicamente, a partir do 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), os processos que envolvem os 

vários tipos de offsets previstos no contrato, a fim de avaliar se os mesmos estão sendo 

desenvolvidos em observância ao arcabouço legal que, tem por finalidade, instituir políticas 

públicas envolvendo contrapartidas nos casos de aquisição de produtos de defesa. O objetivo 

específico é avaliar as políticas públicas envolvendo offsets no âmbito do PROSUB da Marinha 

do Brasil, de modo a estudar se os objetivos dos contratos de offset, que ainda estão em curso, 

estejam a contribuir com desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira. 

Para contextualizar sobre a importância de um programa de submarinos para um país 

como o Brasil, a presente pesquisa fará uma breve análise do entorno estratégico brasileiro e da 

urgência de prover meios à Marinha do Brasil que a capacitem a salvaguardar os interesses 

brasileiros em suas águas jurisdicionais, região esta que restou denominada como “Amazônia 

Azul” (ALIPIO, 2007). Prosseguindo no trabalho de contextualização e justificativa da 

pesquisa, serão abordados os conceitos centrais utilizados, os instrumentos legais que 

resultaram na formulação de políticas públicas de defesa, tais como a Política Nacional de 

Defesa (PND), lançada originalmente em 1996 e revisada nos anos de 2005 e 2012, e a 

Estratégia Nacional de Defesa (END), concebida em 2008 e atualizada em 2012, os fenômenos 

antecedentes ao programa, seu formato de gestão e características contratuais, além de uma 

análise sobre o aspecto econômico e a atividade produtiva oriunda do programa. 

No que tange ao aspecto metodológico, esta dissertação utiliza a metodologia de 

avaliação de políticas públicas (PP), que a partir da utilização dos modelos analíticos 

formulados por Evert Vedung (1997; 2013) que partem da intervenção estatal e seus respectivos 

efeitos após a implementação da política estudada, que no caso sob apreço, tem como objeto de 

pesquisa o PROSUB. Também é utilizado o modelo de análise de formação de clusters, que 

são uma espécie de arranjo produtivo regional impulsionado através de parcerias entre diversos 

membros que tem interesse na exploração econômica e/ou científica de uma determinada 

atividade (PORTER, 1998) e que pode contribuir para identificar eventuais reflexos da política 

pública, neste caso o PROSUB, em benefício da coletividade. 

De acordo com Gil (2017), a classificação da pesquisa pode ser feita em três grupos: 

pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. A presente dissertação 

é fruto de uma ampla pesquisa exploratória, sendo esta pautada em levantamento bibliográfico, 
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busca de fontes primárias e análise de exemplos que estimulem a compreensão do leitor em 

relação ao objeto ora estudado. Mas com o fito de se alcançar uma maior acuidade, a 

delimitação do objeto se fará a partir de 3 (três) divisões. 

Delimitação temporal: O período abarcado pela pesquisa tem como marco inicial a 

assinatura dos entendimentos iniciais entre Brasil e França em 23 de dezembro de 2008 e 

abrange o período de desenvolvimento do programa com coleta de dados até o início de 

novembro de 2019. Esse período expressivo se mostrou necessário em razão de que o programa 

ainda prossegue em execução nos dias atuais, ou seja, não se trata de uma avaliação de programa 

findo. 

Delimitação espacial: A pesquisa se concentra na parte do programa que é 

desenvolvida em solo brasileiro. Também serão citados dados numéricos e documentais 

oriundos de localidades da França para onde engenheiros, cientistas civis e militares brasileiros 

foram enviados para absorver tecnologia afeta ao ciclo de projeto e construção de submarinos, 

porém tais dados não comprometem a fixação da delimitação espacial como sendo um estudo 

de caso tipicamente brasileiro. 

Delimitação temática: Muito embora o programa ora analisado tenha uma vultosa 

magnitude e possua aspectos jurídicos, orçamentários, logísticos e operacionais altamente 

complexos, a pesquisa será capitaneada na temática envolvendo transferência de tecnologia, 

nacionalização de bens e equipamentos e offsets previstos no programa. 

No que diz respeito ao programa objeto do presente estudo, cabe enfatizar que, dentre 

as premissas anteriormente citadas e estabelecidas na PND, o projeto envolve umas das áreas 

de interesse estratégico para o País. Um dos contratos atinentes ao programa prevê uma parceria 

estratégica junto ao governo francês no intuito de prover à contraparte brasileira conhecimentos 

técnicos ao nível de know why no que pertine ao projeto e à construção de um Estaleiro e Base 

Naval (EBN), além de submarinos de propulsão convencional e nuclear (com exceção ao 

desenvolvimento justamente da matriz propulsora que será de responsabilidade exclusiva da 

contraparte brasileira). 

O principal objetivo do Acordo de Transferência de Tecnologia entabulado entre a 

França e o Brasil, em 07 de setembro de 2009, que resultou no PROSUB, visa a permitir que o 

país alcance o nível tecnológico necessário para dominar o ciclo de construção de submarinos 

convencionais (ciclo este já iniciado desde o projeto dos submarinos da classe “Tupi” junto ao 
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governo alemão1) com a consequente evolução para o desenvolvimento e projeto de submarinos 

convencionais e com propulsão nuclear2. Além do acordo envolvendo offset tecnológico, urge 

salientar que, estão previstos offsets industriais que ajudarão na capacitação da Base Industrial 

de Defesa (BID), tendo como exemplo a contrapartida contratual que ensejou na construção da 

Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) que é peça componente fundamental 

para o processo de habilitação para absorção da tecnologia transferida pelo cedente e para a 

nacionalização de alguns componentes do submarino. A partir de uma análise dos vários tipos 

de offset previstos no contrato do PROSUB, além de indicadores de índices de nacionalização, 

buscar-se-á analisar os impactos e as contribuições na atividade industrial de defesa, inclusive 

com base na avaliação da participação3 no programa ora sujeito de pesquisa. 

A transferência de tecnologia, como componente da propriedade industrial possui 

certos limites, trâmites burocráticos e avenças reduzidas a termos escritos. Porém, mesmo com 

contratos assinados prevendo transferência de tecnologia e envolvendo cifras vultosas, não raro 

as nações recebedoras da tecnologia a ser transferida se veem envolvidas em disputas judiciais 

por não receberem por aquilo que estão pagando. Sendo recorrente o caso em que os cedentes 

tendem a esconder os verdadeiros conhecimentos tecnológicos (know why) se limitando 

somente a entregar manuais esquemáticos de montagem e manutenção dos equipamentos 

adquiridos (know how). 

Um dos desafios deste trabalho é buscar responder se as políticas públicas envolvendo 

transferência de tecnologia e offsets estão sendo eficazes, eis que dependendo do valor do 

contrato de aquisição de armamentos, os novos documentos de defesa obrigam o Governo 

Brasileiro a utilizar offsets como forma de incentivar o desenvolvimento da BID do país. Sendo 

que a hipótese desta pesquisa é de que os contratos de offset por si só não são suficientes para 

garantir o tão almejado incremento da BID previsto tanto na END quanto na PND. 

Dada a característica da temática do objeto de pesquisa que, após o advento dos 

documentos – END e PND – foi alçado ao patamar estratégico, a pesquisa se justifica pelo fato 

de que os resultados do trabalho poderão contribuir com mais subsídios para que os tomadores 

 
1 O submarino Tamoio (classe IKL-209 de projeto alemão) foi o primeiro submarino totalmente construído no 

Brasil no início da década de 90. Além da montagem ou know how na visão do Professor Longo (2007, p. 2-3), o 

Brasil também passou a dominar o ciclo de manutenção e reparo de tal classe de navio, dominando complexos 

procedimentos tal como o conhecido como load-in (que é a retirada do submarino do mar e movimentação ao 

galpão onde será feito o reparo). Fonte: http://www.defesa.gov.br/noticias/14315-primeiro-submarino-construido-

no-brasil-inicia-periodo-de-manutencao-no-rio-de-janeiro. Acessado em: 10. dez. 2017. 

2 Nunca é demais relembrar que o desenvolvimento e projeto do vaso de guerra nuclear não envolverão a propulsão 

nuclear em si, que é responsabilidade da Marinha no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP).  

3 Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, 

negócio, indústria ou projeto. Podem ser peça fundamental como investidores e fomentadores de grandes projetos. 

http://www.defesa.gov.br/noticias/14315-primeiro-submarino-construido-no-brasil-inicia-periodo-de-manutencao-no-rio-de-janeiro
http://www.defesa.gov.br/noticias/14315-primeiro-submarino-construido-no-brasil-inicia-periodo-de-manutencao-no-rio-de-janeiro
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de decisão possam implementar políticas públicas mais eficazes. As decisões governamentais 

deverão garantir o cumprimento da diretriz política que estabelece que as aquisições militares 

envolvam prioritariamente transferência de tecnologia e não fiquem adstritas às chamadas 

“compras de prateleira4” e às “compras de oportunidade5”, devendo sempre que possível, 

contribuir para o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa – BID – conforme prevê a 

legislação pátria. A pesquisa também poderá ajudar a reformular a abrangência de futuros 

contratos idênticos ao do PROSUB que envolvam transferência de tecnologia, ou até mesmo 

servir como mais um instrumento para uma eventual revisão do contrato ora objeto de estudo. 

No capítulo 1, é apresentada uma grande justificativa para a abordagem proposta no 

presente trabalho. Neste capítulo o leitor é apresentado aos conceitos de poder e sua relação 

com a política. Também se aborda o cenário geoestratégico do Atlântico Sul, o conceito de 

Amazônia Azul e a importância dos grandes programas militares para a defesa da soberania e 

dos interesses do Estado brasileiro em suas águas jurisdicionais. 

O capítulo 2 contém todo o referencial teórico da pesquisa e seu arquétipo conceitual. 

Neste capítulo são apresentados os conceitos centrais que serão utilizados no trabalho. 

No capítulo 3, são abordados os fenômenos antecedentes à criação do PROSUB e a 

estrutura do programa. Nele são abordados desde o nascedouro do Programa Nuclear da 

Marinha, o Programa de Submarinos Classe Tupi nos anos 80, culminando com a apresentação 

da estrutura de governança e contratual do PROSUB. 

No decorrer do capítulo 4 é apresentada a metodologia empregada na pesquisa e os 

modelos de avaliação do programa. No capítulo são apresentadas algumas contribuições, 

concretas e possíveis, advindas do PROSUB tanto para a BID quanto para o entorno geográfico 

do Município de Itaguaí. 

Por derradeiro, no capítulo 5 são apresentados inúmeros desafios identificados durante 

a fase de aplicação dos modelos de avaliação do programa. No decorrer do capítulo, o leitor irá 

se deparar com diversos desafios que podem mitigar eventuais benefícios para a BID brasileira. 

Para tanto, discutir-se-á questões envolvendo estabilidade política e orçamentária; casos de 

desnacionalização das empresas brasileiras de defesa; a dificuldade de retenção de profissionais 

qualificados, principalmente militares; e, por fim, serão abordados alguns casos de corrupção 

ocorridos em contratos envolvendo offsets. 

 
4 Termo utilizado para se referir às aquisições militares feitas diretamente junto ao fornecedor sem qualquer 

previsão de contrapartida ou compensação. Nestes casos se compra o produto pronto, não havendo avenças 

envolvendo transferência de tecnologia, capacitação local etc. 

5 Termo muito utilizado no meio castrense para se referir às aquisições de material militar de “segunda mão” a 

preços relativamente baixos em comparação ao valor de mercado. 
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CAPÍTULO 1 

PODER POLÍTICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E POLÍTICA DE DEFESA 

 

 

 

1.1 – Relação entre Poder Político, Política de Defesa e Políticas Públicas 

 

 

O exercício da ação política tem papel preponderante na construção do arquétipo das 

relações sociais, seja no plano doméstico, seja no âmbito das relações internacionais entre 

estados. Conforme argumenta Bobbio (1998, p. 954), o exercício da política, ao passar dos 

séculos, passou a abranger uma seara de atividades que envolvem de forma obrigatória o 

Estado, entidade esta que disciplina as relações sociais.  

Na concepção weberiana, o Estado possui o monopólio legítimo do uso da força e é o 

responsável pela organização burocrática dos órgãos que se utilizam da violência como uma 

das formas de exercício do poder político (WEBER, 1979). Como consequência, torna-se 

forçoso se estabelecer uma conexão entre os conceitos de política e de poder. Hobbes (2014, p. 

138) já afirmava que “sem a espada, os pactos não passam de palavras sem força, que não dão 

a mínima segurança a ninguém”, argumento que corrobora o raciocínio weberiano de que o 

homem foi levado a conceber um poder considerável para garantir a segurança dos homens, 

legitimando desta forma, a concepção de um Estado dotado legalmente do monopólio do uso 

da força. 

Para melhor compreendermos esse exercício legal do monopólio do uso da força pelo 

Estado, mostra-se imperativo estudarmos o conceito de poder. Ainda mais quando a utilização 

do poder militar como um instrumento de finalidade política continua relevante nos dias atuais 

como foi no passado (BAYLIS; WIRTZ, 2016, p. 13). 

Na visão pós-estruturalista foucaultiana, a concepção de poder transcende a 

conceituação de poder econômico da teoria marxista (FOUCAULT, 2016, pp. 13-14), devendo 

o pesquisador fazer uma análise não econômica do poder. A análise de Foucault (2016, p. 15) 

prossegue no sentido de que o poder não se dá, nem se troca, nem se retorna, mas ele se exerce 

e só existe em ato. Cabe destacar que, pela análise foucaultiana, o poder é exercido. E que de 

certa forma, tem caráter indisponível, principalmente quando utilizado como mecanismo de 

repressão para fins de combate, de enfretamento e de guerra, ou seja, seria uma relação de força. 

A guerra seria ao mesmo tempo o princípio e o motor do exercício de poder político 

(RODRIGUES, 2010, p. 261). 
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O poder seria uma guerra continuada por meios que não somente se reduzem ao 

emprego de armas ou campanhas em batalhas, a análise foucaultiana é mais profunda, busca 

analisar a questão do exercício de poder além das noções de “tática”, de “estratégia” e de 

“relação de força”, mas sim como uma forma de se estabelecer uma relação de mando e 

obediência (FOUCAULT, 2016, p. 18). Porém, Foucault alerta para o fato de que as relações 

de poder não podem ser tomadas como estratégias gerais de dominação concebidas pelo Estado, 

sendo necessário buscar correlações de forças múltiplas, ou seja, dever-se-á buscar os 

incontáveis pontos de ação do poder em que as grandes configurações da política podem se 

montar (RODRIGUES, 2010, p. 271). 

Em sentido contrário, pode se partir da premissa de que o “poder” pode ser 

manifestado pela imposição de algo por “A” a “B”, mesmo que “B” manifeste resistência, e, 

ainda, que tais manifestações são, via de regra, oriundas de Estados politicamente organizados 

e com desígnios próprios; e, partindo do pressuposto que o exercício de poder é concretizado 

através de gestos e decisões políticas; o emprego da força, da coerção ou até mesmo da 

dissuasão pelos Estados guarda intrínseca e íntima conexão com os fenômenos que envolvem 

projeção de poder. A consecução dos objetivos dos Estados na política internacional face aos 

meios econômicos, políticos e diplomáticos (mas não apenas esses) pode se dar por via do 

exercício do poder militar (FIGUEIREDO, 2010. pp. 272-276). 

Para Fareed Zakaria (2007, p. 182-183), a concepção de poder é basicamente oposta à 

rejeição de Foucault de se basear o conceito de poder a partir de uma ótica econômica. Para os 

liberais, o fenômeno de poder guarda características do mercado ora globalizado, além de 

apontar que os atritos que surgem a partir da mudança na balança geopolítica global a favor de 

países emergentes não dizem respeito a um choque cultural, mas sim, com a busca de poder, 

nesse caso, sob o sustentáculo de uma economia forte e de mercado. A escola liberal, que tem 

suas raízes no iluminismo, também era adepta da chamada “ilusão kantiana”, que defendia o 

pacifismo baseado em uma segurança multilateral sustentada na euforia fruto do fim da Guerra 

Fria, praticamente acenando com uma “divisão de poder” entre os Estados que tenderiam a 

colaborar entre si. 

Para autores realistas, como Morgenthau, o poder é fruto de uma influência que surge 

através de três elementos: o desejo de ajuda, o medo de coações e o respeito ou amor por um 

homem ou uma instituição. Os meios e ferramentas para o exercício dessa influência são as 

ordens, ameaças, persuasão, autoridade ou carisma de um homem ou entidade, ou a combinação 

de alguns desses elementos (MATTOS, 2011, p. 207). Ao passo que poder também pode ser 

entendido como “O ranking dos Estados na escala de poder e que depende de como pontuam 
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em todos os seguintes itens: tamanho da população e do território; disponibilidade de recursos; 

capacidade econômica; força militar; estabilidade política e competência” (WALTZ, 1979, p. 

131). Essa mescla entre a noção de exercício de poder através do medo e a sua aferição através 

do cômputo de recursos dará sustentação ao que realistas clássicos e estruturalistas chamam de 

“equilíbrio de poder”. Sob o prisma do realismo, tanto para Waltz (1979) quanto para 

Mearsheirmer (2010), a mensuração de poder de um Estado pode ser realizada pela análise do 

montante de recursos disponíveis para fins estratégicos. 

O desequilíbrio de poder na visão dos realistas é um fator influenciador dos níveis de 

medo entre os Estados, sendo tal característica de grande importância, já que o nível de medo 

entre eles determina em grande parte se um Estado iniciará ou não uma “corrida armamentista”, 

assim como interfere na probabilidade de travarem uma guerra. Essa lógica parte da premissa 

de que um Estado acuado procurará incrementar sua segurança de forma a garantir a sua 

subsistência (MEARSHEIMER, 2010, p. 55). Ainda para Mearsheimer, a multipolaridade 

desequilibrada com um potencial Estado hegemônico seria a pior configuração de poder, eis 

que vários atores contariam com uma parcela de poder equivalente ao passo que uma potência 

detentora de grande poder vislumbraria boa hipóteses de vir a dominar todas as grandes 

potências na sua região e no mundo (MEARSHEIMER, 2010, p. 57). 

Após uma análise da conceituação de poder na visão de alguns teóricos das relações 

internacionais, além de uma abordagem exploratória sobre o exercício de poder por via da 

atuação política, parece adequado se adentrar, mesmo que brevemente, na análise de como os 

Estados formulam seus respectivos planejamentos políticos que envolvam o exercício do poder 

militar para fins de provimento de sua defesa. Os estados nacionais possuem grandes 

preocupações com sua defesa, ou indo mais além, com a sua própria sobrevivência, razão esta 

que os levam a estabelecer políticas de defesa (DAGNINO apud BRICK; FONSECA JUNIOR, 

2018, p.179). 

Para fins de elaboração de uma política de defesa efetiva, mostra-se de bom alvitre, 

que os Estados formulem políticas públicas que possam garantir que o planejamento de defesa 

seja alçado ao nível estratégico e que seja incluído de forma definitiva e recorrente no debate 

na arena política. De acordo com Brick (2018, p. 180), a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

pode ser considerada como a primeira manifestação efetiva do Estado Brasileiro sobre defesa 

nacional, sendo que a elaboração do referido documento contou com um amplo debate, com 

participação não só de líderes castrenses, mas que envolveu líderes civis em inúmeros debates 

acerca do tema Defesa. Era o estabelecimento de uma política pública voltada para a 

consecução dos interesses brasileiros na área de defesa. Resta evidente que políticas públicas e 
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políticas de defesa são indissociáveis, senão acessórias ou paralelas, sendo a END um exemplo 

concreto dessa relação quase simbiótica.  

Prosseguindo na análise da END como uma forma de política pública e de exercício 

de poder, com relação ao objeto de estudo do presente trabalho, um programa de 

desenvolvimento de submarinos, a END tratou de estabelecer a seguinte diretriz estratégica: 

 

Para assegurar o objetivo de negação do uso do mar, o Brasil contará com 

força naval submarina de envergadura, composta de submarinos 

convencionais e de submarinos de propulsão nuclear. O Brasil manterá e 

desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos de 

propulsão convencional como de propulsão nuclear (BRASIL, 2012a, p. 

21). 

 

A abordagem feita no presente trabalho baseada na análise de políticas públicas é 

justificada em razão de que a evolução política e intelectual das sociedades organizadas em 

estados democráticos de direito apontam para a necessidade de vigilância sobre decisões e ações 

dos governos. Cabendo considerar que, como as políticas públicas são custeadas pela sociedade, 

entender os motivos e as justificativas do tomador de decisão governamental se mostra 

imprescindível. Uma boa ferramenta de análise do gestor governamental é a metodologia 

baseada na avaliação de políticas públicas (RODRIGUES apud BRICK; FONSECA JUNIOR, 

2018. p. 181), o que será reforçado quando da explanação do arcabouço metodológico em 

capítulo próprio. 

 

 

1.2 – Cenário geoestratégico do Atlântico Sul 

 

Ao se analisar a influência do Atlântico Sul no planejamento e no pensamento 

estratégico brasileiro, cumpre citar uma discussão então encetada por Alfred Thayer Mahan 

que, ao criar a teoria do Poder Marítimo, utilizou um conceito baseado em dois pilares: um 

baseado no poder de combate armado no mar, e outro mais abrangente, que engloba os frutos e 

benefícios oriundos da possibilidade de se garantir a utilização do mar de forma segura visando 

à mantença do comércio marítimo e o acesso aos demais mercados do globo (LUTTWAK, 

2001, p. 172; TOSTA, 1984, pp. 39-40). Em sentido idêntico, porém mais dedicado ao 

hemisfério sul, Golbery do Couto e Silva destaca que o Atlântico Sul é uma importante rota 

marítima, principalmente em eventual colapso dos canais de Suez e do Panamá (SILVA, 2003, 
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p. 140) o que reforça a teoria desenvolvida por Mahan que elasteceu o conceito de Poder Naval6, 

cunhando o conceito mais amplo de Poder Marítimo. O conceito de Poder Marítimo se mostra 

mais adequado aos tempos de um mundo economicamente globalizado, porém não é o mais 

adequado para este estudo, em particular. Na presente pesquisa, dado o objeto e o escopo do 

trabalho, o conceito a ser utilizado será o de Poder Naval, sem, contudo, deixar de abarcar 

questões que tratam da proteção de recursos naturais e rotas marítimas que se aproximam do 

conceito de Poder Marítimo. 

Em inúmeras ocasiões o Atlântico Sul foi considerado área estratégica militar, tal 

como na Segunda Guerra Mundial e na Guerra das Malvinas (MOURA, 2014). A ocorrência 

de conflitos navais no hemisfério sul, além de refregas como o incidente com a França 

conhecido como a “Guerra da Lagosta7”, pode ter influenciado o legislador pátrio a criar um 

arcabouço normativo que elencasse o assunto da defesa marítima no rol de assuntos prioritários 

para a Defesa Nacional. Entre os anos de 2005 e 2008, o recém-criado Ministério da Defesa 

confeccionou os primeiros documentos oriundos da nova pasta, a primeira versão da Política 

de Defesa Nacional (PDN), criada em 2005, e a primeira versão da Estratégia Nacional de 

Defesa, criada em 2008, de forma a plasmar temas estratégicos em documentos oficiais do 

Estado. 

O Atlântico Sul agora alçado a elemento estratégico em documento técnico próprio via 

PDN, em 2005, tratou de priorizar o planejamento de defesa no seu item 5.3 nos seguintes 

termos, in verbis:  

 

5.3. O planejamento da defesa deve incluir todas as regiões e, em particular, 

as áreas vitais onde se encontra a maior concentração de poder político e 

econômico. Da mesma forma, deve-se priorizar a Amazônia e o Atlântico 

Sul. 

 

Todavia, por mais que o planejamento estratégico brasileiro tenha estabelecido o 

Atlântico Sul como uma de suas prioridades estratégicas, há clara preocupação de parte do 

próprio almirantado em não transformar uma preocupação legítima em histeria coletiva. Cabe 

inclusive, citar a percepção de um ex-ministro da Marinha do Brasil, Almirante César Flores, 

 
6 Para Mahan, Poder Naval compreende apenas o potencial militar que, navegando, domina o oceano ou parte dele 

pela força das armas, ao passo que o Poder Marítimo compreende não só o potencial militar, mas sim o comércio, 

portos, estaleiros e navegação segura (TOSTA, 1984, p. 39). 

7 “A Guerra da Lagosta, como denominado jocosamente à época pela imprensa, foi um contencioso entre os 

governos do Brasil e da França, que se desenvolveu entre 1961 e 1963. O episódio faz parte da História das 

Relações Internacionais do Brasil, e girou em torno da captura ilegal de lagostas, por parte de embarcações de 

pesca francesas, em águas territoriais no litoral da região Nordeste do Brasil”. Na época unidades militares navais 

foram enviadas ao local da pesca ilegal em virtude da refrega e do alto grau de tensão entre os países em razão do 

incidente. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_Lagosta. Acessado em 13. jul. 2018. 



30 
 

que argumenta que a sociedade, o poder político e as próprias Forças Armadas devem perceber 

que a presença estratégica do Brasil na América do Sul e no Atlântico Sul deve ser pautada pelo 

comedimento, evitando suspeições e o insano armamentismo.  Além de salientar que o 

Atlântico Sul é objeto de instrumento internacional que o caracteriza como zona de paz e 

cooperação, porém de eficácia limitada diante das maiores potências, em particular dos Estados 

Unidos (FLORES, 2002, pp. 65-66). 

Meira Mattos (2011, p. 257) é outro teórico que ressalta a importância estratégica do 

Atlântico Sul, não pelo prisma de ameaças ou se utilizando de argumentos que envolvam 

corridas armamentistas na região, mas sim com a justificativa de que o oceano do hemisfério 

sul com sua significativa massa líquida, oferece ao país não apenas a melhor via de 

comunicação entre grandes centros costeiros do país ou a rota indispensável ao nosso comércio 

exterior; propiciando também uma fonte de recursos econômicos da maior importância. Dentre 

tais recursos, a pesca, o petróleo e gás (figura 1), minerais (cobre, estanho, cobalto, níquel) 

merecem destaque. 

 

Figura 1 – Bacias Petrolíferas 

 

Fonte: DIAS apud MOURA, 2014, p. 129. 

 

A valorização dos mares resulta, inequivocamente, na sua maior expressão estratégica 

(MATTOS, 2011, p. 258; FLORES, 2002) o que levou o governo brasileiro a tutelar os seus 
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interesses legítimos para salvaguardar essa importante fonte de recursos naturais, além de 

salvaguardar a livre navegação nas linhas de navegação marítimas que são de grande valia 

logística para o comércio exterior do país (figura 2).   

 

Figura 2 – Linhas de Comunicações Marítimas 

 

Fonte: MOURA NETO apud MOURA, 2014, p. 131. 

 

Após o advento, em 1994, da III Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar (CNUDM), igualmente conhecida como Convenção da Jamaica, as atividades marítimas 

brasileiras ganharam novos contornos em razão das novas dimensões de uma antiga realidade: 

a grande extensão e as enormes riquezas das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). De forma 

oportuna, a Marinha do Brasil (MB) cunhou o conceito de “Amazônia Azul”, traçando um 

paralelo entre a Amazônia “verde” continental e a “Amazônia Azul” marítima brasileira, dadas 

suas extensões vultosas e proporcionais (ALIPIO, 2007, p. 5). A AJB totaliza 4,5 milhões de 

quilômetros quadrados (figura 3), suas dimensões estabelecidas no CNUDM estão previstas no 

item 4.5 da PDN (2005). Essa vasta área engloba a Zona Econômica Exclusiva (ZEE), que 

conta com 200 milhas de extensão a partir da costa continental brasileira e das ilhas oceânicas; 

as partes da extensão da Plataforma Continental (PC) além da ZEE, que são pleitos brasileiros 

já aceitos pela Organização das Nações Unidas (ONU); e também as que são objeto de estudos 

para satisfazer exigências colocadas por essa organização multilateral (CORRÊA, 2010, pp. 

173-174; MOURA, 2014, p. 109). A Amazônia Azul, portanto, pode ser traduzida como uma 

vontade nacional em reconhecer a importância das águas jurisdicionais brasileiras como 
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fomentadoras do crescimento econômico, político e militar do Estado; de forma a ressaltar o 

caráter marítimo do Brasil e a importância do seu Poder Marítimo (ALIPIO, 2007, p.5). 

 

Figura 3 – Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) 

 

 

Fonte: CAROLI apud MOURA, 2014, p. 110. 

 

Não é forçoso constatar que a preocupação existente há longa data com os recursos 

minerais, com grande enfoque aos hidrocarbonetos, veio a se justificar com a descoberta de 

inúmeros recursos provenientes do estrato oceânico denominado “pré-sal”. Justamente por 

causa dessa importância estratégica atribuída ao Atlântico Sul, e, em continuidade com as 

premissas básicas esculpidas na PDN, o corpo político brasileiro achou por bem criar um 

documento mais prescritivo e objetivo para tutelar o interesse nacional. Nesse contexto surge, 

em 2008, a primeira versão da END que possibilitou a ampliação do debate estratégico no 

campo político, acadêmico e castrense. 

A END estabelece quatro objetivos afetos ao Atlântico Sul, sem, contudo, definir uma 

ordem de prioridade. Tais objetivos são as plataformas de petróleo; instalações navais e 
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portuárias; arquipélagos e ilhas oceânicas nas AJB; e as vias marítimas de comércio. Estabelece 

de forma complementar, porém fora do âmbito nacional, a possibilidade de participação em 

operações internacionais de paz sob o crivo da ONU ou através de organizações multilaterais 

sul-americanas (BRASIL, 2008). De acordo com José Moura (2014, p. 222), os aspectos 

presentes na PDN de 2005 e na END de 2008, e que não foram modificados na PND e na END 

de 2012, foram implementados com êxito, o que resultou em uma “nova estratégia naval 

brasileira”. 

A defesa nacional não é delegável (AMORIM, 2016, p. 157), razão esta que torna 

urgente um planejamento na forma de políticas públicas de defesa. Ainda mais ao se considerar 

o status protagônico brasileiro no cenário internacional fruto do policentrismo8 (RICUPERO, 

2017, p. 645) e as novas descobertas de recursos minerais em sua Amazônia Azul (ALIPIO, 

2007). Diante de toda essa gama de responsabilidades legadas ao Brasil a partir do Governo 

Lula, e, considerando as atribuições legais da MB, o governo brasileiro buscou tutelar os 

interesses brasileiros através de políticas públicas voltadas para a sua defesa, inclusive no meio 

marítimo, e com foco em um poder dissuasório baseado no emprego de submarinos para a 

defesa de seus interesses econômicos e defensivos. E para cumprir tais atribuições legais, a MB 

conta com o PROSUB como instrumento de consecução de seus objetivos. 

 
 
1.3 – Políticas Públicas e Políticas de Defesa 

 

 

1.3.1 – Políticas Públicas 

Antes de se adentrar no mérito e estudo das Políticas de Defesa, considera-se relevante 

uma reflexão teórica a partir da análise da conceituação do termo Política Pública, dado o seu 

papel determinante na base da metodologia aplicada neste trabalho acadêmico, ainda mais 

considerando que o objeto de estudo se trata de uma política pública concreta. Razão esta que 

reforça a importância de se analisar o conceito. 

Com o fito de afastar qualquer chance de confusão entre os termos “políticas” e 

“política”, ao passo que o termo política (politics, em inglês) pode ser interpretado como uma 

forma de se estabelecer e influenciar políticas públicas sobre temas determinados, as políticas 

públicas (policies, em inglês) são decisões emanadas pelos governos (LAHERA PARADA, 

 
8 Policentrismo é a possibilidade de que atores de poder intermediário (Brasil, África do Sul, Índia, Irã e Turquia) 

assumam iniciativas autônomas em temas globais antes reservados às potências preponderantes (os cinco membros 

permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França) – 

(RICUPERO, 2017, p. 645). 
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2004). Em uma perspectiva conceitual mais abrangente, as políticas públicas não se resumem 

exclusivamente ao que é feito pelo governo, mas também o que o poder público decide não 

realizar, de maneira que as políticas públicas estabelecem as ações governamentais para 

resolver determinada demanda da sociedade que afeta o cotidiano de toda a coletividade 

(KRAFT; FURLONG, 2010; SARAVIA, 2007, VEDUNG, 1997).  

O desenvolvimento de políticas públicas pode ser pensado como uma série de etapas 

na tomada de decisões. A primeira seria a “definição de agenda”, é o primeiro passo quando 

um problema é percebido inicialmente pelos atores políticos que passam a buscar soluções. A 

segunda etapa é a “formulação de políticas”, a qual se refere ao desenvolvimento de opções 

políticas específicas pelo governo quando a gama de opções possíveis é reduzida e esforços são 

feitos por vários atores para que sua solução ideal seja classificada entre as remanescentes.  A 

“tomada de decisão” refere-se ao terceiro estágio em que os governos adotam um curso 

particular de ação. Na quarta etapa, da “implementação de políticas”, os governos colocam suas 

decisões em execução, utilizando alguma combinação das ferramentas da administração pública 

para alterar a distribuição de bens e serviços na sociedade, de maneira que seja amplamente 

compatível com os sentimentos e valores das partes afetadas. Por fim, a “avaliação de políticas 

públicas” refere-se à quinta etapa do processo no qual os resultados das políticas são 

monitorados pelos atores estatais e sociais, geralmente levando à reconfiguração de problemas 

e soluções políticas à luz das experiências obtidas (HOWLETT; GIEST, 2013, p. 17). 

De acordo com Luiz Pedone (1986), políticas públicas podem ser consideradas como 

uma espécie de nexo entre teoria e ação do Estado, e, tendo em vista seu caráter multidisciplinar, 

sua análise não pode ser separada do ambiente existente entre a cultura política e os grupos ao 

redor que são responsáveis pela sua formulação, ou seja, deve haver um debate entre fatos e 

valores. Em apertada síntese, políticas públicas seriam as ações práticas do Estado levando em 

consideração o seu planejamento prévio baseado nas demandas da sociedade. Nesse sentido, o 

texto da PND retrata bem essa conexão entre ação e Estado como elementos necessários para a 

caracterização de políticas públicas, no caso da PND, de uma Política Pública de Defesa, in 

verbis: 

 

Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase 

no campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses 

nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou 

manifestas (BRASIL, 2012b). 
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Contudo, não se pode olvidar que, muito embora decisões políticas estejam expressas 

em documentos oficiais como a END, por exemplo, isso não significa que sejam executadas. A 

política pública até a sua implementação estaria relegada a uma intenção, devendo ocorrer o 

desenvolvimento de ações com o fito de transformar as diretrizes estabelecidas em ações 

concretas (RUA; ROMANINI, 2013). “A Política Nacional de Defesa (PND) é um programa 

que estabelece certos objetivos, além de estabelecer o papel de defesa e segurança nacional” 

(FIRJAN, 2019, p. 6), ou seja, trata-se de uma política pública instituída através de um 

documento oficial, porém não vinculativo, mas que perpassa o sentido de “promessa” ao criar 

uma série de condições que objetivam o incremento da capacidade das forças de defesa 

brasileiras e de sua base industrial nacional, numa espécie de grande estratégia9 (AMORIM, 

2016). 

 

 

1.3.2 – Políticas de Defesa 

 

No plano internacional, diante de um sistema político anárquico, os Estados possuem 

preocupações significativas no que diz respeito à sua existência (WALTZ, 2001, p. 159), e por 

isso dedicam boa parte de seu planejamento em ações que possam garantir a sua defesa perante 

dos demais Estados. Para tanto, dentre diversas ações para desenvolver dispositivos que 

garantam sua segurança estão as políticas públicas de defesa. A END pode ser considerada 

como a primeira manifestação efetiva do Estado brasileiro sobre defesa nacional na forma de 

política pública. A partir da confecção do documento estratégico, a força naval submarina foi 

incumbida da tarefa de negação do uso do mar (BRICK; FONSECA JUNIOR, 2018, pp. 179-

180), ali estava presente a justificativa para o nascimento do PROSUB. De forma bem clara, o 

documento estabelece que: 

 

Para assegurar o objetivo de negação do uso do mar, o Brasil contará com 

força naval submarina de envergadura, composta por submarinos 

convencionais e de submarinos de propulsão nuclear. O Brasil manterá e 

desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos de 

propulsão convencional como de propulsão nuclear. (BRASIL, 2012a). 

 

 
9  O conceito de grande estratégia foi apresentado na primeira versão da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, 

e cuja definição pode ser interpretada como a correspondência entre os meios e as finalidades políticas de um 

Estado nos planos interno e externo (AMORIM, 2016, p. 133; 336). 
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Os assuntos inerentes às aquisições de defesa devem ser estruturados na forma de 

políticas públicas, sobretudo com base em um planejamento estratégico, não de governo, mas 

sim como uma política de Estado. O PROSUB é uma ação decorrente de uma política pública 

de defesa densa e complexa, eis que o programa envolve uma variada gama de recursos 

tecnológicos, industriais, financeiros e de gestão. O programa ganhou um impulso a partir do 

advento das prescrições contidas tanto PND como na END, que buscam otimizar os recursos 

disponibilizados pelo Estado brasileiro e fomentar o desenvolvimento da BID através de 

inúmeros instrumentos presentes no contrato de aquisição de submarinos fruto da parceria 

estratégica entabulada entre o Brasil e a França em 2009 (BRICK; FONSECA JUNIOR, 2018). 

A parceria encetada entre os dois países deu azo a uma ampliação da discussão acadêmica em 

relação ao tema de aquisição de armamentos, principalmente pelos acadêmicos e pesquisadores 

da área dos Estudos Estratégicos, além de granjear a atenção da mídia, da comunidade e de 

empresas interessadas. A participação da comunidade interessada nas políticas de Estado é 

enaltecida como uma forma de desenvolvimento da ciência pelo Prof. Eurico de Figueiredo 

conforme texto abaixo. 

 

Não se desenvolverá a ciência entre nós, como de resto em todo sistema 

democraticamente constituído, sem a organização e participação da 

comunidade interessada em políticas de Estado que possam ir ao encontro 

de seus objetivos e interesses. No caso dos Estudos Estratégicos não poderá 

ser diferente (FIGUEIREDO, 2010, p. 290). 

 

No governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, passou-se a questionar qual 

seria o papel do Brasil no mundo, e partir de tal questionamento se deram as premissas iniciais 

para se definir a política de defesa brasileira, cunhando inclusive o conceito de grande 

estratégia10, em torno do qual é possível articular uma visão ampla da inserção internacional 

do Brasil. Esse conceito, no âmbito do Brasil, foi apresentado pela primeira vez na primeira 

versão da END (2008) e persiste na segunda versão (2012) (AMORIM, 2016, pp. 133-134) de 

forma a institucionalizar a importância de tal conceito no planejamento de defesa brasileiro, 

mais notadamente, por via de políticas públicas positivadas em um dos principais documentos 

afetos à área de defesa. O referido documento tem reforçada a característica de política pública 

em razão de ter sido elaborado com ampla contribuição de vários setores governamentais e da 

sociedade, somado ao fato de ter exigido a coordenação entre as pastas do Ministério da Defesa, 

 
10 Para Celso Amorim (2016, p. 133), a grande estratégia é definida como a correspondência entre os meios e as 

finalidades políticas de um Estado nos planos interno e externo. 
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Itamaraty, Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), além da participação da academia, do 

setor privado e da sociedade como um todo. 

Tendo em vista que no Brasil a maioria das políticas públicas de defesa é formulada 

com base nos principais documentos estratégicos (BRICK; FONSECA JUNIOR, 2018), e, 

tomando por base que na visão weberiana o exercício do monopólio do uso da força cabe 

justamente ao Estado (WEBER, 1979; AMORIM, 2016, p. 162), o que atrai para o este a 

obrigação de estabelecer as políticas de defesa do país, mostra-se necessário analisar nos 

capítulos vindouros, mesmo que sucintamente, os principais documentos de defesa elaborados 

durante a “Era Lula” e atualizados no governo da presidente Dilma Roussef, de modo que seja 

possível identificar a natureza de políticas públicas de defesa em tais documentos, mais 

precisamente os que abarcam os aspectos jurídicos nas aquisições de armamentos com 

utilização de offsets. Abordar a correlação entre poder, políticas públicas e políticas de defesa 

ajudará o leitor a compreender a importância de um programa da magnitude do PROSUB, 

sobretudo no que diz respeito aos gastos significativos destinados ao programa. 

Mais adiante, quando se adentrar na parte que trata da metodologia desta pesquisa, 

serão abordadas as fases de intervenção, implementação e avaliação de políticas públicas, 

especificamente as de defesa, de forma a se discutir com maior profundidade a base 

metodológica do presente trabalho. Nessa etapa serão apresentados os principais modelos de 

avaliação de políticas públicas a partir da análise da “Teoria da Intervenção” (VEDUNG, 1997) 

e o modelo de avaliação baseado na formação de clusters industriais (PORTER, 1998) entre 

outros métodos de avaliação de políticas públicas. A adoção da metodologia de análise de 

políticas públicas se justifica, já que a evolução da indústria de defesa, com destaque para o 

período do Governo Lula, está submetida a vetores de policy (planejamento) e de politics 

(interesses e valores), não podendo deixar de considerar os atores com ela envolvidos 

(DAGNINO, 2010, p. 9), sendo que cabe ao poder político viabilizar os meios para que a MB 

possa cumprir sua missão precípua. Todos os atores – pessoas e instituições, grandes e pequenas 

– são parte componente do poder político e fontes portadoras das grandes aspirações nacionais 

(FREITAS, 2012, p. 40), razão esta que reforça a metodologia de avaliação de políticas públicas 

para fins de análise do PROSUB no presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

ARQUÉTIPO CONCEITUAL 

 

 

 

2.1 – Aquisições de Produtos de defesa, transferência de tecnologia e offsets 

 

No presente capítulo, antes de se adentrar no estudo conceitual e teórico sobre offset, 

mostra-se válida ter uma visão geral dos gastos militares dos Estados detentores dos maiores 

orçamentos de defesa e o volume de vendas oriundas das empresas do ramo que comercializam 

armas, eis que ao se discutir offset e ToT, não raro os Estados compradores de armamento lidam 

com grandes cifras de recursos que impactam tanto o orçamento de defesa como os gastos 

governamentais como um todo. Muitos desses países, sobretudo os Estados Unidos da América 

(EUA), consideram que o orçamento de defesa deve ser orientado pela estratégia11 do país, 

razão que cria uma relação quase simbiótica entre orçamento de defesa, aquisição de armas e 

estratégia, ainda mais quando há a contratação de transferência de tecnologia muitas vezes 

pactuada via offset e que alcançam cifras elevadíssimas. 

Partindo de tal premissa, cada vez mais os Estados compradores de armas se 

preocupam em “recompor” parte de seu investimento na aquisição de material e serviços de 

defesa via contratos de offset, ou, ainda, buscam através do mesmo instrumento de contrapartida 

aprimorar sua BID a partir de contratos de transferência de tecnologia. Tais contratos de 

vultosas quantias se tornam atrativos para empresas que vendem armamento e para os Estados 

que compram de maneira recorrente e buscam aprimorar seu parque industrial bélico ou 

desenvolver sua própria BID, ainda mais diante do atual momento global que após o fim da 

Guerra Fria e de um período de decréscimo nos gastos militares, ora se encontra em um 

momento de aumento de gastos conforme apurado recentemente pelo Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI, 2018, p. 1). Em tempos fiscais hostis e orçamentos domésticos 

cada vez mais justos, há uma possibilidade de as grandes compras militares virem, via de regra, 

acompanhadas por contratos de contrapartidas (Offset). 

 

 

 

 
11 Com base no sumário executivo do Defense Budget Overview do United States Departament of Defense fica 

claro que o orçamento de defesa dos EUA é capitaneado e estabelecido a partir da estratégia daquele país, ao passo 

que nações mais austeras adotam o raciocínio contrário, de forma a formular suas estratégias de defesa a partir de 

suas capacidades fiscais, tecnológicas e industriais (EUA, 2018). 
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Gráfico 1 – Evolução dos gastos militares desde o período Pós-Guerra Fria até 2017 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de SIPRI fact sheet, gastos militares mundiais, 1988-201712. 

 

Da mesma forma que os gastos militares assumem lugar de importância e destaque, 

para uma análise mais aprofundada dos contratos de aquisição de defesa envolvendo offset, 

igualmente relevante para a pesquisa é a análise dos números envolvendo o volume de venda 

das maiores empresas de serviços e de produção de armas no mundo, isto tendo em vista que 

tais empresas buscam de forma recorrente proteger suas descobertas tecnológicas oriundas de 

anos e anos de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I). Ao se cotejar os dados envolvendo as maiores empresas do ramo de defesa, 

é possível vislumbrar que os países com os maiores investimentos no campo da ciência 

tecnológica são justamente aqueles que captam os maiores contratos de aquisição de 

armamentos militares, e, não raro, se deparam cada vez mais com contratos envolvendo ToT, 

muitas vezes através de offsets, o tema central do presente trabalho. 

Situado entre os países com os maiores orçamentos e gastos em defesa (SIPRI, 2018, 

p. 2), o Brasil em sua END aduz que a política de CT&I para a Defesa Nacional possui o condão 

de estimular o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação em áreas de interesse para 

a defesa nacional. O citado documento também prevê a possibilidade de busca de parcerias 

 
12 Total de gastos por ano. Em virtude da falta de dados para os gastos da União Soviética em 1991 não houve o 

cálculo para aquele ano. 
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estratégicas com outros países, tudo com o fito de desenvolver e de aprimorar a capacidade 

tecnológica nacional, favorecendo, assim, a reorganização da BID brasileira (BRUSTOLIN, 

2016, p. 171). 

A indústria militar é responsável por um dos faturamentos mais altos e movimenta 

bilhões de dólares por ano com a venda de armamentos (FLORES, 2006, p. 190), de forma que 

várias empresas buscam ampliar seu faturamento ingressando no mercado de armas. Com base 

nos dados do gráfico 2, é possível verificar que grandes empresas da área tecnológica obtêm 

parcela expressiva de sua arrecadação através da venda de produtos militares, sendo que a maior 

parte delas tem um equilíbrio entre as receitas oriundas de vendas de armas e de venda de 

material civil. As exceções ficam por parte da estadunidense Boeing, da europeia Airbus e da 

brasileira Embraer. Cabe destacar que essas três companhias detêm parcela significativa do 

mercado de fabricação de aeronaves civis, o que se traduz no desequilíbrio entre vendas 

militares e civis dessas empresas exibido no gráfico. Já as demais companhias contam com uma 

participação significativa da comercialização de PRODE para a composição de faturamento. 

 

 

Gráfico 2 – Volume de venda das maiores empresas de PRODE no mundo  

(excluindo a China) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do “SIPRI Arms Industry Database, retrieved 

December 2017”.  

 

O tema de aquisições militares, as possibilidades de contrapartidas e as compensações 

(tecnológicas e comerciais) guardam estreita conexão com os gastos militares globais. Razão 
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que se justifica a abordagem realizada, onde se buscou apresentar dados referentes à evolução 

dos gastos militares no período Pós-Guerra Fria e o volume de venda das maiores empresas de 

serviços militares e de produção de armas no mundo. Tais dados auxiliam na compreensão 

sobre a importância de se fortalecer a BID através da comercialização de produtos de defesa 

(PRODE). 

 

 

2.2 – Definições de conceitos centrais 

 

Após a revisão bibliográfica, os conceitos inicialmente apresentados no capítulo 

introdutório foram devidamente aprofundados e em alguns casos confrontados ou 

complementados pela ótica de outros autores da temática envolvendo offset, tecnologia, 

transferência de tecnologia, entre outros temas abordados pelo presente trabalho e que 

contribuem para o fortalecimento da BID.  

 

 

  

2.2.1 – Base Industrial de Defesa (BID) 

 

De acordo com Amarante (2003), o surgimento e a estruturação inicial da BID 

brasileira remontam ao período colonial, com marco inicial na criação, no estado do Rio de 

Janeiro, em 1762, da linha de produção e reparo de material bélico na Casa do Trem. 

Posteriormente, em 1975, foi instalada a fábrica de armas da Fortaleza da Conceição. Com a 

chegada da família real, em 1808, D. João VI cria a fábrica de pólvora em localização próxima 

à Lagoa Rodrigo de Freitas, e logo após, em 1811, cria a Casa do Trem no Arsenal de Guerra 

da Corte. No ano de 1828, é criado o Arsenal de Guerra de Porto Alegre, depois, em 1924, a 

fábrica de pólvora foi deslocada e passou a se chamar Fábrica da Estrela, que nos dias atuais é 

parte componente das unidas de produção da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) 

(AMARANTE, 2003; ANDRADE et al., 2016, p. 11; DELLAGNEZZE, 2008, p. 18). No que 

tange ao setor de construção naval, o Brasil vem produzindo seus vasos de guerra militares 

desde antes da independência, tornando este um dos setores mais antigos da BID brasileira. A 

grande maioria dos meios militares navais de construção autóctone, que vão desde pequenas 

lanchas-patrulha a submarinos classe Tupi, foi produzida no Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro (AMRJ) (FERREIRA; SARTI, 2011, p. 22), arsenal que foi criado desde 1763, e que 

produziu seu primeiro navio de guerra em 1897 (CONCA, 1997). 
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Transcorrido o período colonial, durante o período republicano, o desenvolvimento da 

BID continuou a elastecer-se. Getúlio Vargas criou a Fábrica do Andaraí (produção de 

morteiros e artilharia), em 1932, além de criar as fábricas de Bonsucesso (fabricação de 

máscaras), Curitiba (viaturas e equipamentos de transposição) e Juiz de Fora (materiais afetos 

aos morteiros e artilharia), essas criadas em 1933. Vargas também criou, em 1939, a Fábrica de 

Material de e Comunicações voltadas para a produção de equipamento e material de 

comunicações de campanha (AMARANTE, 2003).  

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, após o ingresso do Brasil no conflito, o 

país se tornou um grande destinatário de material militar estrangeiro, sobretudo de material de 

origem estadunidense. Após o fim do conflito, e com o advento da Guerra Fria, os EUA 

passaram a concentrar seus recursos em ajuda material na Europa e no Japão, este movimento 

levou a um descontentamento na política brasileira (AMORIM NETO, 2011, p. 5) exceto no 

que diz respeito à capacitação e à aquisição de meios pela Marinha do Brasil, que recebeu forte 

apoio por parte dos EUA, baseado em uma visão estadunidense sobre um eventual papel 

destinado ao Brasil no patrulhamento do Atlântico Sul em ações antissubmarino contra 

submersíveis russos (ALVES, 2005, pp. 17-19). Com o incremento do recebimento de material 

militar estrangeiro, via Acordo Militar Brasil – Estados Unidos, em 1952, a indústria militar 

nacional passou por um período de letargia no período pós-guerra. 

Ao longo da década de 1970 e início dos anos 80, com o fim do Acordo Militar Brasil 

– Estados Unidos, a BID brasileira apresentou uma grande expansão e diversificação, com 

destaque para a criação de empresas responsáveis pela fabricação de material militar, tais como 

a Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER), em 1969, a IMBEL, em 1975, e a Empresa 

Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), em 1982, cabendo destacar que, no que tange aos 

projetos navais, a quase totalidade das construções militares continuou sob a responsabilidade 

do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ). Grandes empresas privadas também 

granjearam destaque naquele período, podendo destacar empresas como Helibrás, Avibrás 

Aeroespacial S.A. e a Engenheiros Especializados S.A. (ENGESA) (FERREIRA; SARTI, 

2011, pp. 18-20). Em meados da década de 80 a indústria de defesa brasileira atingiu o seu 

ápice e o Brasil se tornou o oitavo maior exportador mundial de produtos militares 

(AMARANTE, 2004, p. 26). 

A posição de destaque alcançada pela BID na década de 80 foi dando lugar para a 

perda de espaço no setor produtivo bélico no início dos anos 90. Na época, o setor industrial de 

defesa perdeu sua principal fabricante de blindados, a Engesa, situação que se manteve na 

primeira década do milênio (PIERRE; ZAGUE, 2017, p. 301), a Engesa foi fulminada pelo 
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chamado “efeito Iraque”, pois com o colapso das aquisições iraquianas no final da década de 

80, a fabricante de blindados sofreu com a interrupção das encomendas de sistemas de armas 

(DAGNINO, 2010, p. 68). A Engesa também foi duramente atingida quando perdeu uma 

concorrência em que a vitória era dada como certa, no caso a concorrência para aquisição de 

carros de combates pesados do tipo Main Battle Tank (MBT) realizada pela Arábia Saudita, em 

julho de 1987, o que ajudou depauperar ainda mais a saúde financeira empresa (FERREIRA; 

SARTI, 2011, pp. 19-20; FORTE, 2008). 

Além da perda de encomendas fruto do fim do conflito entre Irã e Iraque, a dificuldade 

enfrentada por várias empresas da BID foi influenciada pela perda de fôlego da indústria bélica 

com o fim da guerra fria (PIERRE; ZAGUE, 2017, p. 300), além de transformações no plano 

político e social nas décadas de 1990 e 2000, contribuíram para uma significativa redução das 

atividades nos centros de pesquisa e desenvolvimento nacionais e nas empresas da área de 

defesa (AMARANTE, 2004, p. 27), em uma espécie de efeito reflexo oriundo do fim do regime 

autoritário ditatorial que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985. 

Nas últimas décadas, principalmente após o advento dos primeiros documentos 

estratégicos de defesa, foi criado um esforço no sentido de se encetar diversas iniciativas com 

o objetivo de capacitar o país a se preservar de ameaças, desenvolver autonomia produtiva e 

ampliar sua capacidade de influência em âmbito regional e global, mais notadamente com o 

incremento da BID (ANDRADE; FRANCO, 2016, pp. 8-9). O fortalecimento da BID brasileira 

constitui uma das principais vertentes desse esforço, dada a relevância do setor para um país de 

dimensões continentais e de demandas econômicas e sociais crescentes, o que faz com que o 

Brasil aspire desenvolver um grau de autonomia capaz de produzir os meios necessários à 

proteção de seus interesses de forma autóctone (SILVA FILHO, 2017, p. 101; ANDRADE et 

al., 2016, p. 7). Além das questões afetas à área de defesa, o investimento e o fortalecimento da 

BID contribuem para o desenvolvimento econômico nacional, o incremento do comércio 

exterior, possibilitam o avanço tecnológico e a geração de empregos altamente qualificados 

(CORREA FILHO et al., 2013, pp. 373-374; SILVA FILHO, 2017 p. 102; FIRJAN, 2019 p. 1-

2). 

O conceito de Base Industrial de Defesa pode ser descrito como a abrangência de um 

conjunto de empresas, privadas ou estatais, que integram a cadeia industrial de defesa e 

segurança brasileira (FIRJAN, 2019, p. 2). Em complemento, pode ser o conjunto dos fatores 

produtivos que tenham importância direita ou indireta na produção de produtos de defesa para 

as forças armadas de um país (ROSSI, 2015, p. 73), ou pelo prisma legal, conceituar com base 

na descrição insculpida na END (2012), que contém um conceito legal mais detalhado, onde se 
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busca reforçar os componentes público e privado da BID e os aspectos da inovação, além da 

produção: 

 

(...) conjunto integrado de empresas públicas e privadas, e de organizações 

civis e militares, que realizem ou conduzam pesquisa, projeto, 

desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, conservação, revisão, 

conversão, modernização ou manutenção de produtos de defesa (Prode) no 

País (BRASIL, 2012a, p. 21). 

 

Os principais clientes da BID brasileira são os comandos da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, essas instituições são os principais destinatários dos produtos e serviços de 

natureza autóctone desenvolvidos no país. Esse é um fator de impacto negativo para a cadeia 

produtiva, já que acaba dificultando a industrialização do parque bélico tendo em vista que o 

mercado interno, além de não se mostrar competitivo, também é incapaz de garantir um fluxo 

contínuo de demandas para os produtos e de toda uma cadeia logística. A depauperação da 

produção doméstica resulta em uma maior dependência de fornecedores externos, acarretando 

assim, em vulnerabilidades para o poder militar, sobretudo ocasionando diminuição da 

capacidade de Mobilização Nacional13 prevista na Política de Defesa Nacional. 

Transcorrido o período de quase estagnação da BID brasileira durante a década de 

1990 (DAGNINO, 2010), após os compromissos políticos firmados no Brasil ao longo da 

década de 2000, tais como a END, PND e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBD), foi 

vivenciada uma nova expectativa de crescimento do parque industrial bélico do país. As novas 

políticas adotadas pelo governo brasileiro foram fruto de uma maior influência e projeção do 

Brasil no cenário internacional. O novo status de ator global ensejou um papel mais destacado 

das Forças Armadas, cujos níveis de preparação e equipagem demandaram maior investimento 

a fim de capacitar as forças para cumprirem seus objetivos de defesa, dos interesses nacionais 

e de garantia da segurança nacional (ANDRADE et al., 2016; BORELLI; PERON, 2017, pp. 

489-491). A esse aumento do protagonismo brasileiro junto ao cenário internacional, soma-se 

a descoberta de vultosas reservas de petróleo na chamada “Amazônia Azul” (ALIPIO JORGE, 

2007), razão que contribuiu para o surgimento de uma janela de oportunidade que, entre 2007 

e 2008, após a visita do presidente Lula da Silva às instalações do Programa Nuclear Brasileiro 

(PNM) em Iperó, São Paulo, fosse determinado pelo presidente a liberação de verbas para o 

 
13 A capacidade de mobilização nacional é um dos pressupostos básicos da Política de Defesa Nacional brasileira 

e, por conseguinte, figura como uma de suas orientações estratégicas para a defesa do Brasil, observado o dever 

do Estado em assegurar a continuada elevação do nível de segurança em tempo de paz e em situação de agressão 

estrangeira, sem mitigar o valor da ação diplomática como principal instrumento político destinado a evitar e 

solucionar conflitos (Portaria no 1.263/SELOM-MD, de 5 de setembro de 2008 − DOU no 173, de 8 de setembro 

de 2008, p. 8) 
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programa, a elaboração da END e a aproximação com a França para constituir uma parceria 

estratégica visando a viabilização do PROSUB do ponto de vista tecnológico e financeiro 

(BRICK; FONSECA JUNIOR, 2018, p. 200; CORRÊA, 2010, pp. 176-177). Era a injeção de 

ânimo que a BID brasileira precisava para voltar a desenvolver projetos e gerar empregos na 

área de defesa naval e com a execução de Produtos de Defesa. 

 

 

 

2.2.1.1 – Produtos de Defesa (PRODE) e Produtos Estratégicos de Defesa (PED) 

 

A BID tem tentado acompanhar o estado da arte no mercado de armas, sobretudo com 

o avanço dos produtos estratégicos de defesa. Importante diferenciar a classificação dos 

produtos comercializados no mercado de defesa, eis que existem diferenças entre Produtos de 

Defesa (PRODE) e Produtos Estratégicos de Defesa (PED). 

Enquanto PRODE são mercadorias e serviços essenciais a determinadas missões 

relativas às forças de segurança e às forças armadas, os PED são produtos que contêm 

características específicas, relacionadas a etapas de seu processo, e cuja alteração pode 

prejudicar os objetivos de segurança e defesa do país. Durante a década de 70 e até a primeira 

metade dos anos 80, houve uma maior expansão do PED, fruto da postura política 

desenvolvimentista e nacionalista do país, época em que se buscou desenvolver e adotar novas 

tecnologias nesse setor. Ao longo da década de 90, foi registrado um gradual declínio do 

orçamento militar, o que ocasionou cancelamentos e atrasos em programas de defesa, algo que 

afetou diretamente a BID até a primeira década dos anos 2000 (FIRJAN, 2019). 

Uma medida importante para o fortalecimento da BID se deu com promulgação da Lei 

n.º 12.598, de 21 de março de 2012, conhecida como a “lei de fomento à BID”, que estabelece 

normas especiais para a compra, a contratação e o desenvolvimento de produtos e sistemas de 

defesa, além de versar sobre regras de incentivo ao setor estratégico de defesa. A referida lei 

conceitua de forma positivada os conceitos de PRODE e PED acima apresentados, veja-se: 

 

(...) 

1) Produto de Defesa (Prode) – “Todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive 

armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e 

materiais de uso individual e coletivo utilizados nas atividades finalísticas de defesa, 

com exceção daqueles de uso administrativo”; 

 

2) Produto Estratégico de Defesa (PED) – “Todo Prode que, pelo conteúdo 

tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de 

interesse estratégico para a defesa nacional, tais como: 
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(a) recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; 

 

(b) serviços técnicos especializados na área de projetos, pesquisas e desenvolvimento 

científico e 

tecnológico; e 

 

(c) equipamentos e serviços técnicos especializados para as áreas de informação e de 

inteligência. 

 

O instrumento normativo supracitado também estabelece o conceito de Empresa 

Estratégica de Defesa (EED), que é toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defesa 

mediante o atendimento cumulativo das seguintes condições: 

 

(a) ter como finalidade, em seu objeto social, a realização ou condução de atividades 

de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, prestação dos serviços 

referidos no art. 10, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização 

ou manutenção de PED no país, incluídas a venda e a revenda somente quando 

integradas às atividades industriais supracitadas; 

 

(b) ter no país a sede, a sua administração e o estabelecimento industrial, equiparado 

a industrial ou prestador de serviço; 

 

(c) dispor, no país, de comprovado conhecimento científico ou tecnológico próprio ou 

complementado por acordos de parceria com Instituição Científica e Tecnológica para 

realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e 

desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, relacionado à atividade 

desenvolvida, observado o disposto no inciso X do caput; 

 

(d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos atos de seu controlador direto ou 

indireto, que o conjunto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou acionistas 

estrangeiros não possam exercer em cada assembleia geral número de votos superior 

a 2/3 (dois terços) do total de votos que puderem ser exercidos pelos acionistas 

brasileiros presentes; e 

 

(e) assegurar a continuidade produtiva no país. 

 

A compreensão das características que garantem a condição de EED se mostra 

importante ao se analisar casos de aplicação de benefícios fiscais para as indústrias de defesa, 

tal como o Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (RETID), o qual veio 

estimular as empresas da BID por meio de isenção de tributos. Igualmente importante é a análise 

dos casos de “desnacionalização das indústrias de defesa”, uma vez que o regime tributário 

diferenciado tem o condão de desonerar as empresas brasileiras do setor, de forma a facilitar a 

aquisição de PRODE/PED pelas FA e a exportação de produtos de defesa de fabricação 

nacional (ANDRADE; FRANCO, 2016, p. 11). Como o contrato do PROSUB foi avençado em 

momento anterior à entrada em vigor da lei criadora das EED, o instrumento legal não socorre 

o programa nos casos de desnacionalização de empresas de defesa, pois aplicar uma nova lei 

ao contrato assinado em momento pretérito à sua promulgação implicaria em se desrespeitar os 
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princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da pacta sunt servanta. Os casos de 

desnacionalização das indústrias de defesa têm se multiplicado no cenário nacional, inclusive 

no âmbito do PROSUB, razão esta que torna forçoso uma abordagem mais aprofundada em 

tópico próprio neste trabalho.  

Nos tempos atuais, inúmeras empresas componentes da BID brasileira se destacam no 

ramo de comercialização de PED, as empresas no setor são, em grande parte, de referência 

tecnológica que estão investindo na modernização do parque industrial, com foco na 

modernização tecnológica, principalmente face aos projetos e programas de aquisição mais 

recente das Forças Armas, dentre eles o PROSUB, o projeto FX-2, o projeto Guarani e o KC-

390 (FIRJAN, 2019; IPEA, 2016), sendo que a maioria dos grandes projetos de aquisição de 

PRODE/PED, dado seu alto valor e por força da portaria 764/MD, determinam que o vencedor 

da licitação ofereça um “pacote” de compensações de forma mandatória. 

Como a presente pesquisa trata justamente de estudar um dos fatores sistêmicos que 

possivelmente está a influenciar a modernização da BID brasileira, o uso de offsets, é necessário 

entender melhor e de maneira mais detalhada como funciona o mecanismo de compensação 

que é reiteradamente utilizado pelas Forças Armadas quando se entabulam os contratos de 

aquisição de produtos e sistemas de defesa. 

 

 

2.2.2 – Conceito e tipos de offset 

 

Inicialmente, cabe diferenciar a conceituação de offset e transferência de tecnologia, 

eis que não raro o leitor se depara com a errônea afirmação que ambos são conceitos sinônimos. 

Longo e Moreira (2009) argumentam que a transferência de tecnologia pode se dar por meio de 

um contrato específico e direto, mas que em alguns casos poderá vir estipulada via cláusula de 

contrapartida (offset) em contratos de aquisição de um produto com atributo tecnológico. 

Com base na Portaria Normativa 764/MD/200214, a partir da simples leitura do 

instrumento tem-se a seguinte redação conceituando offset, vejamos: “é toda e qualquer prática 

compensatória acordada entre as partes, como condição para a importação de bens, serviços e 

tecnologia, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e comercial” 

 
14 Muito embora a portaria 764/MD tenha sido atualizada pela portaria nº 61/GM-MD, em 22/10/2018, tendo em 

vista que a presente pesquisa analisa um contrato que prevê offsets assinado em 2009, metodologicamente se 

justifica uma maior abordagem baseada na portaria em vigor no ato da celebração do contrato, e que, em tese, 

norteará os efeitos jurídicos das compensações em prestígio os princípios da pacta sunt servanda e da segurança 

jurídica que norteiam as relações contratuais. 
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(BRASIL, 2002, p. 12). Com o advento da referida portaria, o regulamento para as importações 

de produtos de defesa pelas Forças Armadas foi drasticamente alterado, sobretudo com a 

instituição da obrigação de se instituir um Acordo de Compensação nos casos de aquisições de 

produtos de defesa que ultrapassem o montante de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares 

americanos) conforme previsto nos artigos 8º, 9º e 10º da referida norma (PEDONE; RAMOS; 

SERRÃO, 2014, p. 4). Em momento posterior, a referida portaria normativa, que tem status 

infralegal, ganhou um reforço “de peso” através da lei ordinária federal 12.598/2012, que 

estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos 

e de sistemas de defesa (BRASIL, 2012, p. 4). 

As compensações poderão ser diretas (direct offsets), quando envolvem “bens e 

serviços diretamente relacionados com o objeto dos contratos de importação” tecnologicamente 

ou comercialmente correlacionados, assim como poderão ser indiretas (indirect offsets) quando 

envolverem “bens e serviços não diretamente relacionados com o objeto dos contratos de 

importação”, tais definições são compatíveis com a da United Nations Commission On 

International Trade Law (UNCITRAL). O fato de os offsets indiretos não estarem adstritos ao 

objeto do contrato, no caso deste estudo de natureza militar, as compensações indiretas podem 

ser militares ou não (ROSSI, 2015, p. 36; MATHEW, 2013, pp. 202-204). No que tange aos 

offsets indiretos, o órgão governamental do país comprador, via de regra, exige do fornecedor 

compensações a serem efetuadas ao país comprador, podendo envolver bens e serviços via 

inversa, assistência técnica e transferência de tecnologia visando à capacitação nacional 

(ROSENDO; PEDONE, 2016, p. 53). Existem ainda os offsets não relacionados (MODESTI, 

2004, p. 28), que seriam aqueles que não guardam qualquer conexão com o contrato principal, 

tal modalidade compensação ocorre, em grande parte, por via de offsets comerciais. 

No que diz respeito aos tipos de offset podemos inicialmente citar três tipos, sendo 

eles: offset comercial, que produz ganhos imediatos e não fomenta políticas públicas; offset 

industrial que produz ganhos mediatos e é capaz de fomentar políticas públicas, offset 

tecnológico, que, via de regra, produz ganhos mediatos, fomenta políticas públicas e ainda é 

capaz de ajudar a desenvolver áreas como P&D e CT&I (ROSSI, 2015). 

Alguns autores ainda são mais específicos ao enumerarem os vários tipos de offset, 

utilizando para tal, uma terminologia mais descritiva e voltada para uma conceituação que 

abarque as várias formas de contratação e de utilização posterior das contrapartidas. O 

Escritório de Administração e Orçamento dos EUA (OMB, na sigla em inglês), realizou um 

estudo que descreve uma gama de práticas de compensação, industrial e comercial, exigidas 

como condicionantes para a compra de produtos e / ou serviços de defesa e que são utilizadas 
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com frequência em contratos de aquisição de armamentos (MARTIN, 1996, p. 31). De acordo 

com a OMB, contratos de aquisição de defesa podem ser pactuados com a utilização de diversos 

tipos de offset, conforme demonstrado quadro 01.  

 

 

Quadro 01 – Tipos de offset 

 

ITEM 
TIPO DE 

OFFSET 
DESCRIÇÃO 

I Co-produção 

Produção no exterior baseada em um acordo entre governos que 

permite a um governo ou produtor estrangeiro adquirir as 

informações técnicas para fabricar toda ou parte de um artigo de 
origem do contratado (vendedor de PRODE). 

II Produção 

licenciada 

Produção pelo comprador de PRODE de um artigo de defesa de origem 

estrangeira com base na transferência de informações técnicas entre 

uma empresa ou produtor estrangeiro. 

III Produção 

subcontratada 

Produção pelo comprador de PRODE de uma peça ou componente. de 

um artigo de defesa de origem estrangeira. O subcontrato não 

necessariamente envolve licença ou informação técnica e é geralmente 

uma negociação comercial direta entre uma empresa nacional e um 

produtor estrangeiro. 

IV Investimento no 

Exterior 

Investimento oriundo de contrato de compensação, tendo a forma de 

capital investido para estabelecer ou expandir uma subsidiária ou 

venture no país estrangeiro. 

V Transferência de 

Tecnologia 

Transferência de tecnologia que ocorre como resultado de acordo de 

compensação e que pode assumir a forma de pesquisa, treinamento e 

desenvolvimento conduzido no exterior; assistência técnica prestada à 

subsidiária ou joint venture de investimento no exterior. 

VI Contrapartida 

Barter - Uma transferência única, vinculada a um único contrato que 

especifica a troca de bens ou serviços selecionados por outro valor 

equivalente. 

Contra-compra - Um acordo do exportador para comprar (ou para 

encontrar um comprador) um valor especificado de mercadorias 

(geralmente expresso como uma porcentagem do valor do contrato de 

aquisição de PRODE). 
Recompra - Um acordo que vise que o vendedor de PRODE venha a 

aceitar como pagamento ou fixar uma obrigação de compra de 

produtos derivados do produto original adquirido. 

 

Elaborado pelo autor com base nos dados de MARTIN (1996). 

 

 

No que tange ao arcabouço jurídico afeto aos contratos envolvendo offset, a atividade 

baseada em compensações é alçada ao patamar de lei ordinária ao ser introduzida na Lei. 8.666 

por via da Medida Provisória 495, em julho de 2010, que depois foi convertida na Lei 12.349 

de dezembro 2010. Com a nova redação legal, os editais de licitação passaram a poder exigir 

dos licitantes, medidas de compensação de cunho comercial, industrial e tecnológico. Fica 
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estabelecido que as atividades de offset ocorrem quando um acordo de compensação é celebrado 

junto ao fornecedor estrangeiro para compensar as compras via importações realizadas no 

âmbito do Ministério da Defesa. A regulamentação da aquisição de produtos de defesa ganha 

importância com a introdução do Decreto nº 7.970, de 28 de março de 2013, que regulamenta 

dispositivos da Lei nº 12.598/2012, de forma a criar Comissão Mista da Indústria de Defesa 

(CMID) com inúmeras finalidades, dentre as quais: (i) assessorar o Ministro de Estado da 

Defesa em processos decisórios com relação a aquisições ou importações de itens de defesa; 

(ii) coordenar todos  os  assuntos  referentes  à  Política  Nacional  da  Indústria  de  Defesa;  

(iii)  definir  quais  produtos,  obras  ou  serviços  serão  considerados  Produtos  de  Defesa  

(PRODE),  Sistema  de  Defesa  (SD)  ou  Produtos Estratégicos de Defesa (PED); entre outras 

atribuições. 

Em razão de a CMID ser composta por representantes do Ministério da Defesa, das 

três Forças Armadas, dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, a comissão exerce grande influência política na tomada de decisão quando da 

formulação das medidas de compensação que estarão presentes nos contratos de importação de 

PRODE e SD. Tal influência se estende, inclusive, ao poder de indicar quais Empresas de 

Defesa (ED) serão beneficiadas via contrato com a absorção de tecnologia fruto de contrato de 

contrapartida (offset), influenciando assim setores de geração de empregos e de financiamento 

de investimentos (TAVARES; SILVA; CORRÊA, 2014, pp. 8-9). 

Normalmente a compensação envolve a participação da BID brasileira em diversas 

modalidades de transações visando a dar suporte à operacionalização e à evolução continuada 

do objeto contratado, dentre as quais se destacam: a coprodução para fornecimento de materiais 

e equipamentos, a atualização tecnológica e industrial das empresas e universidades, também 

se destacando a nacionalização dos materiais e serviços (BRUSTOLIN, 2016, pp. 172-173). 

No âmbito do Programa de Submarinos da Marinha (PROSUB), o Brasil celebrou com 

a França, no ano de 2008, acordo para a Transferência de Tecnologia (ToT) visando à 

construção de quatro submarinos convencionais e de um submarino movido a propulsão 

nuclear. Tal acordo foi materializado em diferentes contratos de compensação (offset) para 

garantir a transferência de tecnologia (ToT) para o Brasil, tendo em vista a nacionalização da 

produção de peças, equipamentos, sistemas e subsistemas para construção no país dos citados 

submarinos (ROSENDO; PEDONE, 2016, p. 34).  De acordo com os autores, o PROSUB e o 
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programa nuclear seriam um símbolo do esforço de “reestruturação da BID” ao passo que 

Dagnino (2010) utiliza o termo “Revitalização da Indústria de Defesa” 15. 

 

 

2.2.3 – Conceito de Transferência de Tecnologia 

 

De acordo com alguns autores, a tecnologia por vezes pode se comportar como 

mercadoria, como um bem privado, sujeita ao amparo jurídico que rege a propriedade industrial, 

assim, o “processo de compra e venda ou aluguel de tecnologia é, normalmente, referido como 

transferência de tecnologia” (LONGO, 2007a, p. 6). Ainda segundo o autor, numerosas 

tecnologias de uso civil são incorporadas ou dão origem a produtos bélicos e vice-versa, tal 

tecnologia passou a ser chamada de “uso dual ou duplo” (dual use technologies), entendida 

como aquela que pode ser utilizada para produzir ou melhorar bens ou serviços de uso civil ou 

militar (LONGO, 2007; AMARANTE, 2012, p. 32).  

Longo (2007, pp. 2-3) alerta para o fato de que “o saber apenas como fazer (know how) 

para produzir algo, e não porque fazer (know why) é o que se deve entender por técnica”, para 

se transferir tecnologia, deve ocorrer a transferência do conhecimento, não apenas da técnica 

de produção de um determinado produto. Diversos autores, principalmente da área do Direito 

usam o termo “transferência de tecnologia” como tradução de know how (ASSAFIM, 2013; 

BARBOSA, D., 2003; FLORES, 2006; ROSSI, 2015), o que para Longo (2007), trata-se de um 

equívoco. Ainda de acordo com Longo (2007), caso o cedente da tecnologia, então detentor de 

todos os conhecimentos que resultaram numa dada tecnologia (know why) transferir para um 

terceiro apenas as instruções de como fazer um bem ou serviço (know how), este terá absorvido 

apenas técnica na concepção do autor. Prosseguindo em sua análise, Longo chama a atenção 

para o fato de que a “transferência de tecnologia” não pode se limitar a venda, aluguel ou cessão 

de instruções, sob pena de inexistência de ToT. 

Cabe mencionar a visão de outro autor sobre o que entende serem os conceitos de know 

why e know how. Eduardo Brick (2014), por exemplo, considera o primeiro como sinônimo de 

ciência e o segundo como sinônimo de tecnologia. Para o autor, o know why (saber o porquê), 

estaria diretamente relacionado ao conhecimento teórico do universo, que serviria de 

fundamento para as posteriores transformações que a tecnologia faria na prática através do know 

 
15 Renato Dagnino utiliza o termo “Revitalização da Indústria de Defesa” para sintetizar o período do Governo 

Lula onde foi encetada uma série de políticas públicas através dos documentos de defesa com o fito de fomentar 

o desenvolvimento das Indústrias Brasileiras de Defesa (DAGNINO, 2010, p. 19). 
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how (saber fazer). A separação e o correto delineamento da abrangência dos dois conceitos são 

de grande valia para se evitar cair em armadilhas contratuais, onde o cedente poderia dissimular 

uma transferência limitada ao know how em eventual contrato com espectro mais abrangente (e 

com pagamento de quantias elevadas) onde deveria haver realmente transferência de tecnologia 

via know why16. Somente haverá ToT quando o recebedor da tecnologia transferida for capaz 

de replicar os conhecimentos absorvidos, ou seja, produzindo um produto ou sistema de defesa 

de forma autônoma (LONGO, 2007), como aconteceu com a ToT entre a MB e os franceses no 

desenvolvimento do motor-foguete para a recertificação do míssil Exocet (FIUZA, 2012, p. 23). 

Conforme aduz Assafim (2013, p. 26), a transferência de tecnologia pode ser de dois 

tipos, sendo o primeiro a “transferência de tecnologia homogênea”. Esta ocorre quando o 

contratante adquirente e o contratado cedente possuem o mesmo nível tecnológico industrial, o 

que ocorre entre empresas do mesmo setor e entre nação com o parque industrial bélico 

desenvolvido. Como exemplo, tem-se o caso da maior parte dos países e empresas do consórcio 

do projeto F-35. Já a transferência de tecnologia heterogênea se dá quando o adquirente possui 

uma capacidade tecnológica notadamente inferior ao cedente, ocorrendo na maioria dos casos 

entre empresas de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Sob o prisma normativo e institucional, cabe citar a Portaria Normativa 1888/MD, de 

23 de dezembro de 2010, que define o termo “transferência de tecnologia” como sendo o 

“processo de transferência de conhecimento tecnológico caracterizado pela cessão de direitos 

sobre criação, que pode ocorrer por licenciamento para outorga de direito de uso ou exploração 

de criação ou simplesmente por fornecimento de tecnologia” (BRASIL, 2010). 

 

 

2.2.4 – Cerceamento Tecnológico 

 

Sempre que o Brasil busca um maior engajamento em programas de fortalecimento 

econômico, político, militar ou tecnológico de natureza autônoma, sofre alguma sanção 

(GUIMARÃES, 2001, p. 34). Há evidente discriminação que se faz a países como o Brasil para 

ter acesso a determinadas tecnologias e formar grandes oligopólios de conhecimento no âmbito 

da indústria de defesa, mesmo o Brasil como signatário do Tratado de não proliferação de 

Armas Nucleares, bem como de outros regimes internacionais. Contudo, inúmeros países 

 
16 Amarante (2012, p.32) também faz essa importante distinção entre “saber como fazer” (know-how) e “porquê 

fazer daquele modo” (know-why), pois é através da conjugação de ambos conhecimentos que se geram as 

capacitações para a produção autônoma de conhecimento por parte do corpo técnico de uma empresa. 
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defendem discursos de controle mais efetivo sobre as tecnologias de dupla finalidade e 

colocam-se à margem das normas de direito internacional, num processo claro de imperialismo 

doutrinário, ou mesmo militar, quando suas recomendações não são seguidas. (FLORES, 2006, 

pp. 190-192). Isso denota ser inegável que o cerceamento tecnológico oferece óbices ao 

desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira, e os offsets aparecem como 

uma forma de se contornar o cerceio de tecnologia dos países desenvolvidos junto aos países 

em desenvolvimento, entre eles o Brasil. 

A dificuldade de acesso a dados estatísticos sobre cerceamento tecnológico não está 

adstrita aos contratos militares, no âmbito civil também há dificuldade de coleta de dados 

estatísticos sobre cerceamento tecnológico e de casos envolvendo transferência de tecnologia. 

A Diretoria de Transferência de Tecnologia (DIRTEC) do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) divulga, periodicamente, uma série de informações estatísticas com o fito de 

dar às suas políticas e aos interessados dados sobre as operações de transferência de tecnologia 

realizadas no Brasil (ASSAFIM, 2013, p. 90). Ao se pesquisar casos de “cerceamento 

tecnológico”, há pouco material desclassificado disponível conforme já aduzido; mas os dados 

da DIRTEC são úteis quando se buscam informações sobre os principais atores no ramo de 

trade tecnológico e suas práticas comerciais. Tais dados auxiliam o pesquisador a compreender 

os motivos técnicos e estratégicos que levam um país a cercear os demais (PINHEIRO DA 

SILVA; LAGINHA, 2018). 

Sob o prisma da relação de poder entre os Estados, o cerceamento tecnológico pode 

ser considerado um instrumento de exercício da política, ou mesmo um subproduto das relações 

internacionais e do comércio internacional. Cabendo destacar que, contraditoriamente, o 

cerceamento tecnológico pautado em uma legislação altamente regulamentada e restritiva é 

exercido, em sua grande maioria, por países desenvolvidos defensores do livre mercado e da 

globalização (PEDONE, 2009; ROSSI, 2015). Esse posicionamento de inflexão provavelmente 

denota a verdadeira intenção dos Estados, pois tendo em vista que o sistema político 

internacional é anárquico e conflituoso, a relação cooperativa é sempre relativizada pela busca 

incessante por poder, notadamente o Poder Militar (MEARSHEIMER, 2007; PEDONE, 2009); 

de forma que o cerceamento restritivo seria uma forma de se reduzir o poderio bélico de 

potenciais inimigos (ROSSI, 2015, p. 43). 

O cerceamento tecnológico pode ser praticado por uma miríade de atores, tais como 

Estados, grupos de estados, empresas e/ou consórcios de empresas, que buscam restringir, 

bloquear, denegar ou ainda dificultar o acesso a bens e tecnologias consideradas sensíveis, 

principalmente de bens afetos à área de defesa. Em alguns casos, o cerceamento pode ocorrer 
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mesmo quando o país já detém determinada tecnologia, sendo passível de citação o caso 

brasileiro envolvendo pedidos de bens e materiais que seriam destinados ao programa nuclear 

brasileiro, que foi desenvolvido inicialmente com a parceria do governo da Alemanha, e que 

foi alvo de cerceamento pelos EUA (PEDONE, 2009). A figura 4 ilustra a justificativa fornecida 

pelo Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio dos EUA (DoC, na sigla 

em inglês), em 2007, à empresa Toho Tenax America, que não pôde atender a uma solicitação 

de importação de fibra de carbono feita pelo Depósito Naval no Rio de Janeiro e que seria 

destinada ao PROSUB. De acordo com a justificativa apresentada pelo DoC para negar o pedido 

brasileiro, à luz das normas daquele país, os EUA devem “restringir a exportação de bens e de 

tecnologia que podem contribuir significativamente para o potencial militar de outro país ou de 

uma combinação de países que possam provar-se prejudiciais à segurança nacional dos Estados 

Unidos”17. Em decisão discricionária, cabe às autoridades políticas do DoC estabelecer o que 

possa ser considerado prejudicial à segurança nacional estadunidense (PINHEIRO DA SILVA; 

LAGINHA, 2018). 

 

Figura 4- Cerceamento Tecnológico dos EUA no PROSUB I 

 

Fonte: BEZERRIL, C. P. Índice de Nacionalização de Produtos de Defesa, 2011. 

 

Ainda no âmbito do PROSUB, em 2010, o Brasil tentou comprar controladores (CPUs) 

dos EUA, onde seria economicamente mais eficiente; mas a solicitação de compra foi negada. 

 
17 No original: “to restrict the export of goods and technology that which would make a significant contribution to 

the military potential of any other country or combination of countries which would prove detrimental to the 

national security of the United States”. 
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Nesse caso, como mostra a figura 5, a negativa veio acompanhada por afirmação do 

Departamento de Estado dos EUA de que “o governo dos EUA não apoia o programa nuclear 

naval autóctone do Brasil” 18. Para o vice-almirante Carlos Passos Bezerril19 (2011), há duas 

formas possíveis de cerceamento tecnológico, por negação de transferência de tecnologia e por 

negação de fornecimento de insumos. 

 

Figura 5- Cerceamento Tecnológico dos EUA no PROSUB II 

 

Fonte: BEZERRIL, C. P. Índice de Nacionalização de Produtos de Defesa, 2011. 

 

O objetivo da recalcitrância dos países mais desenvolvidos em compartilhar tecnologia 

no estado da arte é negar conhecimento e manter a supremacia tecnológica em áreas 

estratégicas. Entre essas tecnologias, há algumas que são consideradas sensíveis. Tecnologia 

sensível é “a que um determinado país, ou grupo de países, considera que não deva dar acesso, 

durante certo tempo, hipoteticamente por razões de segurança” (LONGO; MOREIRA, 2009, p. 

74). William Moreira define cerceamento tecnológico como:  

 

Conjunto de políticas, normas e ações empreendidas por Estados, organizações 

internacionais ou empresas no sentido de restringir, dificultar ou negar o acesso, a 

 
18 No original: “The U.S. Government does not support Brazil’s indigenous naval nuclear program” (BEZERRIL, 

2011). 

19 Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo entre 25 de abril de 2005 e 16 de janeiro de 2015. 
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posse ou o uso de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados, por parte dos 

Estados, instituições de pesquisa ou empresas de terceiros (MOREIRA, 2013, p. 304).  

 

Apesar de os objetivos do cerceamento parecerem meritórios, o procedimento tem sido 

levado a cabo, em sua maioria, pelos países desenvolvidos, notadamente a tríade que lidera o 

desenvolvimento científico e tecnológico, sendo estes os EUA, a União Europeia e o Japão, a 

fim de manter vantagens estratégicas, não somente militares; mas também comerciais sobre os 

demais países. Esse comportamento pode vir acompanhado, ou não, por atos internacionais, os 

quais, geralmente, são constituídos por incentivos dos países desenvolvidos e com objetivos 

que incluem a preservação de sua hegemonia (LONGO; MOREIRA, 2009, pp. 75; 95-96), 

legando assim os países periféricos ao pauperismo tecnológico, sobretudo na área de defesa. 

Segundo Moreira (2013, p. 201), o cerceamento tecnológico perpassa a denegação de 

transferência de tecnologia em contratos de aquisição, eis que é possível qualificar como 

cerceamento tecnológico o embargo estadunidense da venda de 24 aviões EMB-314 Super 

Tucano para a Venezuela em 200620 e a recente negociação visando a venda para a Nigéria de 

aviões do mesmo modelo21; que foi autorizada, porém com algumas “restrições”22. No caso da 

proibição da venda do Super Tucano à Venezuela pelos EUA, em razão de os aviões possuírem 

tecnologia de computadores estadunidense (ROSSI, 2015, p. 63), a Embraer perdeu um negócio 

praticamente certo, tendo o governo venezuelano optado por adquirir aviões e outros 

equipamentos militares provenientes da Rússia e da Bielorrússia (PEDONE, 2009). 

O Exército Brasileiro (EB) também sofreu cerceamento no início dos anos 80, quando 

teve uma compra embargada mesmo após o respectivo pagamento. A compra junto a uma 

empresa estadunidense visava a aquisição de instrumentos de medição e de simulação de 

parâmetros balísticos. O material comprado foi embargado sem qualquer justificativa do 

governo dos EUA e os recursos despendidos, devolvidos. Em histórico recente, foram enviados 

dois giroscópios da aeronave “Black Hawk” para reparo nos EUA. Após a realização do reparo, 

foi exigido que o Brasil assinasse um termo de “end user23”, sendo que o termo já havia sido 

assinado quando da aquisição do helicóptero junto aos EUA (BRASIL, 2011). 

 
20 Disponível em: <https://www.flightglobal.com/news/articles/venezuela-claims-us-embargo-204098/>. Acesso 

em 25 jan. 2018. 

21 Disponível em: <http://www.aereo.jor.br/2016/11/14/eua-bloqueiam-venda-de-avioes-a-29-super-tucano-para-

a-nigeria/>. Acesso em 30 jan. 2018. 

22 De acordo com a mídia, os Departamentos de Estado (Exterior) e de Defesa dos Estados Unidos acordaram que 

os americanos não farão o treinamento das equipes de manutenção dos monomotores, e nem permitirão que os 

nigerianos tenham acesso a detalhes da construção dos aviões. 
23 End user é um termo utilizado para que o comprador de determinado equipamento militar estadunidense se 

comprometa a não utilizar repassá-lo para outros usuários. 
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O Brasil foi cerceado de forma unilateral pelos EUA em diversas oportunidades, ao 

tentar, sem sucesso, obter tecnologias necessárias para o desenvolvimento de programas 

militares. Dentre tais tentativas, cabe destaque o pedido de aquisição de filtros de carbono 

utilizados em rotores de centrífugas nucleares realizado em 2007. O pedido foi rejeitado sob o 

argumento “de proteger a segurança nacional dos EUA perante qualquer outro país ou 

combinação de países” (BRUSTOLIN, 2014, pp. 54-58). Em outro caso, a MB foi pega de 

surpresa por uma espécie de “cerceamento tecnológico oculto” quando da aquisição de sonares 

EDO 997F, de procedência estadunidense, para instalação nas fragatas classe Niterói 

modernizadas por via do programa ModFrag. Na oportunidade, quando recebidos os novos 

sonares americanos, a MB descobriu que esses “não detectavam nada24”, e que o problema 

estava em um filtro de propriedade intelectual da marinha americana, cuja existência o 

fabricante “esqueceu” de avisar. A solução na época foi concebida por um pequeno grupo de 

engenheiros brasileiros que desenvolveram outro filtro que posteriormente foram instalados nos 

navios (FIUZA, 2012, p. 26). 

Ainda em relação ao Brasil, mesmo quando os EUA encetaram acordos de transferência 

de tecnologia por meio de offsets, como no caso do recebimento da tecnologia necessária para 

a produção e montagem de estabilizadores verticais e de pilones das aeronaves F-5E, em 1974, 

uma parceria então estudada entre as equipes do Centro Tecnológico da Aeronáutica (CTA), 

EMBRAER e Northrop para a produção local da aeronave não conseguiu ser concretizada por 

motivos alheios aos interesses brasileiros. As raras práticas de offsets tecnológicos por parte 

dos EUA tinham o fito de consolidar sua influência sobre os países do Ocidente, afastando-os 

de produtos soviéticos, além criarem certa dependência em razão do controle exercido sobre os 

produtos oferecidos (MODESTI, 2004, pp. 26-31). 

De forma a tentar contornar o cerceamento tecnológico sofrido, sobretudo pelos países 

em desenvolvimento, coube ao Governo Brasileiro elaborar políticas públicas por via de 

instrumentos normativos, como a END, no sentido de se prestigiar a indústria nacional com a 

utilização de offsets direcionados ao fortalecimento da BID e fomentando a nacionalização de 

equipamentos, produtos e sistemas de defesa. 

 

 

 
24 O referido sonar recebeu o jocoso apelido de “Beethoven” pelos operadores de sonar das fragatas. A referida 

informação faz parte da experiência pessoal do autor em embarques nas fragatas quando militar da DSAM-06, 

setor da Diretoria de Sistemas e Armas da Marinha (DSAM) responsável pela execução da Modernização das 

Fragatas Classe Niterói (ModFrag). 
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2.2.5 – Nacionalização 

 

Não raro, quando se noticia a celebração de um contrato para compra de armamentos 

junto a fornecedores estrangeiros, a mídia, por incentivo do próprio ente estatal, dá grande 

ênfase na parte contratual que prevê a nacionalização de itens componentes de um programa ou 

de um projeto, alardeando os ganhos que a BID e a sociedade terão com a geração de empregos, 

arrecadação de tributos e, principalmente, com a modernização e capacitação do parque 

industrial brasileiro. Essa busca da modernização da BID brasileira por via da nacionalização 

de itens de defesa, resta elencada de forma clara na END o intuito de associar a capacitação da 

indústria de defesa com a nacionalização, in verbis: 

 
(...) Os setores estratégicos: o espacial, o cibernético e o nuclear: 

(a) Completar, no que diz respeito ao programa de submarino de propulsão nuclear, a 

nacionalização completa e o desenvolvimento em escala industrial do ciclo do 

combustível (inclusive a gaseificação e o enriquecimento) e da tecnologia da 

construção de reatores, para uso exclusivo do Brasil. 

(...) 

A reorganização da Base Industrial de Defesa: desenvolvimento tecnológico 

independente: 

(a) Dar prioridade ao desenvolvimento de capacitações tecnológicas independentes 

(BRASIL, 2012, p. 20-21). 

 

Em suma, “nacionalizar é radicar ou desenvolver no país conhecimento e meios de 

projeto, inovação, produção apoio e operação”. O desenvolvimento de um país não se faz tão 

somente com o uso isolado de transferência de tecnologia; apenas concentrando-se em 

commodities; nem com a confiança de que a sua “grandeza” seria edificada através de empresas 

estrangeiras no seu solo. Os países que conseguiram galgar uma posição de protagonismo 

trilharam o caminho da nacionalização, mesmo quando algumas vezes a nacionalização seja 

desnecessária ou até indesejável. Contudo, a nacionalização é indispensável para o 

desenvolvimento e fabricação de produtos com alto valor agregado ou de caráter estratégico. O 

primeiro desses produtos é o conhecimento, ao passo que o segundo é a capacidade de aplicá-

lo (FREITAS, 2007, p. 89). 

Muito embora aparentemente paradoxal ao discurso de que a nacionalização sempre 

encarece o processo de aquisição de produtos de defesa, nos casos de encomendas feitas pela 

MB de PRODE envolvendo material de alta densidade tecnológica, por vezes foi obtida uma 

boa relação de custo benefício dos produtos nacionalizados quando comparados com seus 

similares importados, caso do projeto e construção do Navio Escola Brasil. Com 75% de 

participação nacional, dentro e fora da MB, durante o processo de nacionalização de alguns 
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sistemas e equipamentos, o custo final de alguns itens, tais como engrenagens redutoras 

principais, sistema de hélice de passo controlável e sistema de controle e monitoração, o 

processo de nacionalização se mostrou um pouco maior ou até inferior ao que se pagaria caso 

fosse adquirido no exterior. Entretanto, em relação a outros sistemas e equipamentos, o preço 

formulado pelas empresas brasileiras chegou a ser oito vezes maior ao preço praticado no 

mercado externo (FREITAS, 2007, pp. 96-98; FREITAS, 2012, pp. 51-52). 

O PROSUB é considerado um dos maiores contratos internacionais já celebrados pelo 

Brasil, cujo programa é o maior no que diz respeito à capacitação tecnológica da indústria de 

defesa nacional. O contrato prevê 104 subprojetos de nacionalização e envolve € 400 milhões 

em offsets para fins de capacitação de empresas da BID. Serão realizadas aquisições de 

sistemas, equipamentos e componentes afetos à construção dos submarinos convencionais (S-

BR) na ordem de € 100 milhões, mesmo valor previsto para fins de nacionalização dos 

equipamentos e componentes do submarino nuclear (SN-BR) junto ao parque industrial 

nacional (KOGA, 2016; MARINHA DO BRASIL, 2019). 

Tais offsets envolvendo nacionalização no PROSUB foram resultado da parceria 

estratégica firmada entre o Brasil e a França, com a participação de empresas estrangeiras, 

sobretudo francesas, que tem como um de seus objetivos capacitar a BID com a nacionalização 

de itens e equipamentos destinados à construção dos submarinos. A mensuração do índice de 

nacionalização pode ser estimada através da porcentagem de insumos nacionais na produção 

do produto, ou seja, o percentual de insumos nacionais equivalerá ao índice de nacionalização 

obtido. Como exemplo, no site do PROSUB, a Marinha do Brasil informa que para a construção 

da UFEM e do EBN, foram envolvidas mais de seiscentas empresas brasileiras, que garantiram 

a nacionalização de 95% dos componentes e sistemas (KOGA, 2016; MARINHA DO BRASIL, 

2019). 

Não obstante a essa busca pelo desenvolvimento da BID brasileira através da 

nacionalização via contratos de offset, é importe ressaltar que os offsets ocasionam conflitos de 

interesses entre os contratantes, principalmente quando abarcam transferência de tecnologia e 

nacionalização de itens de equipamentos afetos aos programas e projetos de aquisição de 

material de defesa (ZAGUE; PIERRE, 2017; WILLE; ZUAZUA; HANNA, 2013, p. 4). Tais 

conflitos podem ser vislumbrados conforme ilustrado na figura 06. 
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Figura 06 – Conflitos de interesses nos contratos de offset 

 

Elaborado pelo autor, adaptado de WILLE; ZUAZUA; HANNA, 2013, p. 5. 

 

Equacionar o conflito de interesses no caso dos contratos de aquisição envolvendo 

offsets, mais precisamente quando preveem nacionalização, parece ser um desafio para os 

formuladores de políticas públicas de defesa. Prazos, limites e quantidades de produtos objetos 

de nacionalização irão variar de acordo com redação de cada contrato, ainda mais quando o 

objetivo do contratante é de alcançar um índice de nacionalização de 100% de todos os insumos 

(peças, equipamentos, componentes, sistemas etc.) utilizados na execução do contrato, caso do 

submarino nuclear do PROSUB25. Para se alcançar tal nível de nacionalização é inevitável que 

o processo envolva transferência de tecnologia (BERRIEL, 2016, p. 49), e a ToT é parte 

componente do conflito de interesses entre o cedente e o recebedor da tecnologia transferida. 

 

 

 

2.3 – Análise do Desenvolvimento da economia e da BID via CT&I 

 

A BID brasileira está estruturada em torno de cinco pilares fundamentais: o científico, 

o tecnológico, o infraestrutural, o industrial e o logístico, sendo também um compósito de 

diferentes instituições tanto públicas como privadas. A indústria de defesa não possui condições 

para estabelecer de maneira isolada a capacitação nacional de abastecimento de produtos 

 
25 HIRSCHFELD, 2014. 
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militares, essa capacidade só será atingida se toda a infraestrutura de CT&I for estabelecida de 

forma integrada (AMARANTE, 2012, pp. 7; 11). Tal integração pode ser alcançada com base 

na estruturada formulada pelos EUA na forma de seu complexo militar-industrial-acadêmico. 

O referido complexo é composto pelo Governo e as forças armadas interessadas na aquisição 

de PRODE, o Congresso Nacional responsável pelo orçamento, empresas e indústrias 

envolvidas na produção de PRODE e PED, universidades envolvidas na produção de 

conhecimento e outros atores interessados que interagem para consolidação de toda uma cadeia 

produtiva e de pesquisa na área de produtos de defesa (BRUSTOLIN, 2014, pp. 24-26), cujas 

linhas gerais são apresentadas no Fluxograma 1 exibido abaixo. 

 

Fluxograma 1 – Complexo Industrial Militar dos EUA 

 

Fonte: BRUSTOLIN, 2014, p. 24. 

 

Amarante (2012, p. 12) apresenta o conceito de “iceberg científico-tecnológico de 

defesa” como uma estrutura complexa composta de várias instituições governamentais e 

empresas. Trata-se de um conceito similar ao citado por Brustolin (2014) como complexo 

militar industrial, a essência dos conceitos é a mesma, contudo, a abordagem de Amarante 
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(2012) se apresenta mais adstrita ao enlace dos atores envolvidos (academia, instituições e setor 

empresarial privado) sem se preocupar com questões afetas ao trâmite legislativo e de previsão 

orçamentária. Amarante busca descrever o processo percorrido pela BID, desde a produção do 

conhecimento científico-tecnológico militar até a elaboração do produto final. Com base na 

figura 07, é possível identificar que o iceberg é estruturado em cinco bases de defesa, quais 

sejam: ensino e pesquisa (científica), pesquisa e desenvolvimento (tecnológica), projetos de 

engenharia (infraestrutura), produção via indústrias (industrial) e de abastecimento (logística). 

Esse conceito de “iceberg científico-tecnológico de defesa”, como já exposto, guarda 

similitudes com o conceito de “complexo militar-industrial”, ainda mais quando no caso 

brasileiro em que importantes institutos de pesquisas, tal como o IME26 e ITA27, são instituições 

altamente reconhecidas como de referência na área de P&D militar.  

 

Figura 07 – Conceito de Iceberg científico-tecnológico. 

 

 

Fonte: AMARANTE, 2012, p. 12. 

 

A sinergia entre todos os atores envolvidos tem a capacidade de contribuir para o 

incremento da participação da BID no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, cabendo destacar 

que a meta projetada para o ano fiscal de 2017 foi quase alcançada. Como ilustrado no gráfico 

03, para aquele ano, a meta projetada do índice de participação da BID no PIB foi de 0,13%, ao 

passo que o resultado alcançado foi bem próximo, de 0,128%. Em um primeiro momento parece 

um resultado ainda aquém quando comparado ao de outros países com complexos industriais 

 
26 IME – Instituto Militar de Engenharia. 
27 ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica. 
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mais desenvolvidos, tal como os EUA, mas conforme os programas brasileiros se aprimoram e 

ganham relevância e complexidade, as possibilidades de incremento da BID através de CT&I 

ganha novos contornos. Projetos e programas militares capazes de gerar transbordamentos para 

os demais setores da indústria e da economia são fatores que contribuem para a produção 

científica tecnológica do país, e, consequentemente, para o desenvolvimento da BID e do setor 

civil, de forma a provocar não só um arrasto positivo em áreas relacionadas à indústria e à 

inovação, mas também contribuindo positivamente para o aumento do PIB e fomentando a 

geração de empregos28. 

 

Gráfico 03 – Índice de participação da BID no PIB 

 

Fonte: Relatório de Gestão do MD de 2017. 

 

Além da contribuição da BID via produtos militares para o incremento do PIB 

brasileiro, há de se considerar que inúmeras tecnologias inicialmente desenvolvidas para o 

mercado de defesa acabam por gerar um arrastamento tecnológico para o setor civil, já que em 

vários casos a tecnologia acaba demonstrando ser multipropósito ou de uso dual. O governo 

deve ser capaz de criar condições favoráveis a esse objetivo, sobretudo garantindo um 

planejamento de aquisições de longo prazo que justifiquem os investimentos da indústria em 

pesquisas em uma área em que o mercado possui como cliente o Estado, o que torna a produção 

de PRODE com perspectivas de aplicação simultânea para o ramo civil um fator importante 

para a subsistência e a liquidez das empresas que venham a participar de projetos de defesa 

(AMARANTE, 2012, p. 32). Gunnar Eliasson (2010) desenvolve o conceito de spillovers e usa 

 
28 O setor de indústria de defesa no Brasil é responsável pela geração de 30 mil empregos diretos e outros 120 

mil indiretos (JUNGMANN, 2016). 
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o caso concreto da contribuição do projeto do caça sueco JAS 39 Gripen, via transbordamento 

tecnológico, tanto para o desenvolvimento industrial da Suécia quanto para o da indústria da 

África do Sul. E é justamente esse conceito que será abordado mais adiante. 

 

 

2.3.1 – Sistemas de inovação (SI) 

 

Um dos objetivos da presente pesquisa é analisar os efeitos dos offsets e do incremento 

da capacidade industrial via execução do contrato do PROSUB na estrutura industrial militar, 

particularmente no estado do Rio de Janeiro, buscando levantar o papel do programa e das 

empresas relacionadas ao projeto no entorno do polo industrial de Itaguaí. Para tanto, analisar-

se-á a relação entre os principais stakeholders envolvidos no programa e eventuais 

contribuições para o desenvolvimento e incremento da BID brasileira, indo desde os produtores 

de componentes e subsistemas ligados ao contrato, até empresas que necessariamente não 

tinham um portfólio ou tradição em oferecer produtos e serviços no mercado de defesa. O 

escopo é justamente identificar e mapear um eventual surgimento de um sistema regional de 

inovação e, a posteriori, a existência de um cluster de defesa encetado via PROSUB. 

Com o aumento da complexidade das infraestruturas produtivas e do incremento das 

capacidades tecnológicas e científicas, cada vez mais sistemas de inovação são tidos como um 

instrumento de contribuição para o desenvolvimento das localidades onde existem inúmeras 

indústrias (LESKE, 2013, p. 26), muitas delas ligadas por via de uma espécie de encadeamento 

tecnológico (FIRJAN, 2019, p. 14). A política industrial francesa adota uma postura de criação 

e mantença de segmentos tecnológicos no primeiro nível mundial em todos os setores de defesa, 

contribuindo para o dinamismo de seus sistemas de inovação nos planos nacional e regional, de 

forma que lhe garante a competitividade quando em disputa com as quatro potências mundiais 

que dominam a tecnologia e a produção de bens e serviços de defesa, sendo elas a China, os 

EUA, a França e a Rússia (ROSENDO; PEDONE, 2016, p. 43). 

Um Sistema de Inovação (SI) compreende um conjunto de instituições distintas que, 

de forma conjunta ou individual, passam a contribuir para o desenvolvimento e difusão de 

tecnologias, nesses casos a força que estimula tais empresas é a inovação (LASTRES; 

CASSILATO apud NEGRETE, 2015, p. 32). As ideias contidas no conceito de Sistemas 

Nacionais de Inovação (SNI) remontam a Frederich List e foram desenvolvidas como uma 

estratégia de favorecer a industrialização e o crescimento econômico, centrando sua análise no 

desenvolvimento das forças produtivas e na alocação de recursos, sendo a ideia central de SNI 
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ligada à importância das empresas e instituições envolvidas e interligadas para o desempenho 

da economia (LESKE, 2013, p. 24). 

Algumas teorias do desenvolvimento regional se mostram úteis como ferramentas 

metodológicas de análise de dados relativos aos SI. Dentre tais teorias, algumas são amplamente 

conhecidas e largamente empregadas pelos pesquisadores da área de economia de defesa. As 

teorias da Tripla Hélice, dos Clusters e dos Sistemas Regionais de Inovação são mencionadas 

no presente trabalho. No quadro 02 é possível identificar as bases teóricas principais e seus 

principais autores. 

 

Quadro 02 – Teorias de desenvolvimento regional 

Nome da teoria Base teórica Principais 

autores 

Tripla Hélice Nessa teoria, a criação de inovação, considerada a 

propulsora do desenvolvimento regional, é 

determinada pela cooperação mútua e pelo 

surgimento de laços sinérgicos entre os três atores 

relevantes (empresas, setor público e setor 

acadêmico). A causa de divergências ou 

convergência entre os atores locais está na 

diferença da qualidade de relacionamento dentro 

de cada um dos elementos da tripla hélice (atores). 

Etzkowitz; 

Leydesdorff 

Clusters Nesta teoria, a localização das atividades 

empresariais é estratégica, além de ser uma das 

causas de eventual sucesso da empresa. As 

principais razões para as divergências/diferenças 

entre os atores locais são considerados 

estratégicos para a empresa, que enxerga como 

natural a competição e a disputa entre as 

empresas. Há uma interconexão entre elas por 

conta da aglomeração econômica que resulta em 

uma demanda por inúmeras áreas distintas, 

abrindo espaço para o surgimento de fornecedores 

especializados nos mais diversos segmentos, daí 

Porter 
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surgem as convergências ou divergências 

setoriais entre os atores. 

Sistemas 

Regionais de 

Inovação 

Os sistemas regionais de inovação são formados 

por dois subsistemas: o primeiro subsistema está 

focado na produção de conhecimento (institutos 

de pesquisa e desenvolvimento) e o segundo 

subsistema está nucleado nas companhias que 

aplicam este conhecimento. Aqui há um suporte 

direcionado para fomentar a competitividade e a 

modernização de empresas, usando efeitos 

sinérgicos espontâneos ou aleatórios existentes. 

Fatores que costumam criar 

divergências/diferenças entre os atores locais 

costumam ser uma diferença de qualidade na área 

de pesquisa e desenvolvimento no âmbito das 

instituições de pesquisa; as diferenças nas 

capacidades das empresas para criar e absorver 

inovação; bem como a diferença da qualidade e 

sofisticação entre os subsistemas interligados. O 

principal mecanismo de convergência, ou 

divergência, se situa no campo da conectividade e 

confiança entre os dois subsistemas. 

Cooke 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos dados de PROKOP; STEJSKAL, 2018. 

 

A partir da análise da tabela acima, resta incontroverso que o poder econômico 

impulsionado pelo conhecimento perpassa todos os setores de uma economia regional e 

nacional, a circulação do conhecimento é uma fonte significativa de vantagem competitiva para 

empresas e regiões que detêm capacidade para captar e investir recursos combinados com 

pesquisa e desenvolvimento. Porém é inegável que investir na capacidade inventiva de forma a 

fomentar a inovação tem um alto custo envolvido. Na figura 08, que ilustra o resultado em 

cascata do processo da atividade de inovação, é possível observar que ao se desenvolver um 

produto novo, cerca de apenas 40% de todos os projetos de pesquisa são bem sucedidos do 

ponto de vista técnico, sendo que apenas 22% têm chance de serem introduzidos no mercado, 
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sendo que ao final do processo da atividade de inovação, desses 22% apenas 40% serão bem 

sucedidos comercialmente, o que resulta em uma taxa de sucesso de apenas 8,8% desde o início 

do processo (PROKOP; STEJSKAL, pp. 30-31).  

 

Figura 08 – Resultado em cascata da atividade de inovação 

 

 

 

Fonte: PROKOP; STEJSKAL, adaptado de Meir (1998), p. 31. 

 

Dado o alto custo e risco de se investir em PRODE no estado da arte, pois seu campo 

mercadológico se mostra muito restrito, cujo mercado é movimentado por clientes formados 

quase que exclusivamente por entes estatais (DAGNINO, 2010), as empresas buscam cada vez 

mais parcerias com a academia e com outras empresas para dividir os custos da atividade 

inventiva, nessas parcerias os atores interessados podem participar do processo desde a fase de 

concepção, projeto e desenvolvimento de PRODE, o que possibilita que o setor industrial 

manifeste o seu potencial (MOREIRA, 2011, p. 135). Dessa forma, no contexto da abordagem 

à luz do conceito de SI, seja ele regional ou nacional, constata-se um fluxo crescente da 

interação de diversos atores na economia, como o governo, as empresas e as universidades. 

Sendo que o conceito permite analisar a interação entre estes agentes e a forma como este 

influencia a produção e inovação no campo da economia, o que o torna um instrumento analítico 

para observar a indústria a partir de uma perspectiva sistêmica (LESKE, 2013, p. 29). 
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Empresas que atuam em seguimentos variados podem se beneficiar do enlace 

produtivo que resulta dos projetos de defesa, eis que por natureza há uma capilaridade na cadeia 

logística desse segmento, o que resulta em uma convergência setorial que envolve a 

comunidade local, o governo, as universidades e empresas dos mais diversos segmentos, tais 

como de manutenção e reparos, instalação e reparação de imóveis, máquinas diversas, 

equipamentos e materiais de informática, simuladores etc., não se limitando somente às 

indústrias de defesa. Esse nicho de mercado abre oportunidades tanto para a aproximação 

comercial com empresas ou instituições demandantes de produtos de segurança e de defesa 

quanto para aquelas com potencial de inovação tecnológica para o desenvolvimento de soluções 

disruptivas (FIRJAN, 2019, p. 11). Aquelas que buscam desenvolver produtos com tecnologia 

dual ou que resulte em spin-off ou spillovers galgam ainda mais vantagens no campo 

mercadológico, não ficando adstritas à comercialização de PRODE, otimizando recursos, 

procedimentos e ampliando a sua participação no mercado civil a partir do transbordamento 

tecnológico. 

 

 

2.3.2 – Transbordamento tecnológico: contribuições para a economia de defesa 

 

Nos países detentores das economias mais avançadas, a indústria de defesa tem papel 

de destaque dentro da estrutura produtiva desses países, a estes, somam-se as economias de 

países emergentes, particularmente Rússia, China e Índia (TCU, 2013, p. 9). Para o contribuinte 

brasileiro, em geral, as aquisições no âmbito da Defesa Nacional são quase sempre associadas 

a questões de guerra, de modo que vários setores da sociedade civil tratam a indústria militar 

como um assunto periférico para a economia geral, uma vez que sua importância estaria adstrita 

aos países que costumam se envolver em conflitos, não sendo esta a realidade brasileira. Desta 

forma, grande parcela da sociedade resiste ou se mostra indiferente às propostas de revitalização 

da BID nacional. Mas se esquece de que essa parcela da indústria é, ou poderia ser, responsável 

pela produção de produtos com alto valor agregado, sobretudo tecnológico, cuja tecnologia 

pode resultar em um transbordamento para a sociedade civil (LESKE, 2013, p. 60).  

Quando comparado ao produto de uso civil, o PRODE, via de regra, é mais complexo, 

produzido em menor escala, geralmente é financiado pelo Estado comprador e costuma ser 

produzido por empresas situadas no patamar científico e tecnológico no estado da arte, ou seja, 

estão situadas em um patamar tecnológico elevado. Essas características fazem que sua 

produção possibilite potenciais efeitos de transbordamento para o setor civil (TCU, 2013, p. 9), 
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esse transbordamento é conhecido como “spillover29” ou spin-off (BRAUER, 2002, pp. 

100;109; ROSSI, 2015, pp. 64-65). 

Contratos de aquisição de PRODE foram responsáveis por vários efeitos positivos em 

inúmeros países ao redor do globo, sobretudo quando tais aquisições culminaram em uma 

produção local de armamento, formando assim uma política industrial (BRAUER, 2002, pp. 

108-109) e estratégica, contribuindo para o crescimento econômico e da capacidade inventiva 

do país (ELIASSON, 2011, p. 147). Todavia, alguns problemas relativos à natureza dos 

mercados podem impactar no ganho real do transbordamento tecnológico, eis que dado o alto 

custo das aquisições de defesa, caso a tecnologia replicada no setor civil se depare com uma 

política protecionista em outros países e que dificulte a prática da concorrência no mercado 

internacional. A Saab que nos anos 80 estava a comercializar aeronaves civis baseadas em 

tecnologias desenvolvidas em programas militares se viu em uma competição pela fatia do 

mercado de aviação civil em relativa desvantagem, não por ter um produto ruim, mas pelo fato 

de que vários governos subsidiavam a produção da indústria aeronáutica de seus países, tais 

quais a Embraer no Brasil, a Bombardier no Canadá e a Alenia na Italia. Isso fez com que a 

Saab não conseguisse alcançar uma rentabilidade sustentável, embora o Saab-340 tenha sido 

por alguns anos o avião mais vendido no mundo (ELIASSON, 2010, pp. 67-68), o caso sueco 

é um exemplo de que nem todo projeto militar que ocasiona spillovers/spin-offs resultará em 

um transbordamento lucrativo para o país produtor de PRODE. 

Autores como Dagnino (2010), defendem que os vultosos valores dos programas 

militares são capazes de tornar o ganho efetivo via spin-off não significativos, particularmente 

quando tais contratos contém cláusulas de offsets que resultam em um alto sobrepreço no valor 

final da aquisição do produto (BRAUER; DUNNE, 2002), de forma a se questionar o custo 

efetivo da aquisição e os valores de eventuais efeitos benéficos do transbordamento na prática, 

eis que em alguns casos apenas 20% do valor gasto em P&D podia ser considerado como tendo 

alguma aplicação no setor civil, de acordo com estudo do Cabinet Office´s Advisory on S&T 

do Ministério da Defesa britânico (DAGNINO, 2010, p. 165). Divulgado pelos governos dos 

 
29 Alguns autores conceituam o transbordamento do campo militar para o civil como spin-off (DAGNINO, 2010; 

LESKE, 2013; MODESTI, 2004). Gunnar Elliason (2010) utiliza o conceito de spillover com uma abordagem 

mais ampla do transbordamento tecnológico, inclusive apontando uma espécie de “nuvem de transbordamento” 

que não fica adstrita somente à tecnologia do produto em si, mas que pode gerar o desenvolvimento em outras 

áreas aparentemente não correlatas (BRAUER, 2002; PETERSON, 2016; STEJSKAL, 2018). A princípio a 

diferença entre o conceito de spin-off e spillover parece inexistir. Todavia, ao se analisar o conceito de spillover 

utilizado por Gunnar Elliason (2010) e a explicação do que seria spin-off trazida por Renato Dagnino (2010), a 

abrangência dos benefícios daquele conceito se mostra mais abrangente, ou seja, afasta-se o pensamento de que 

são conceitos congêneres. Alguns autores como Rossi (2015, pp. 64-65) e Rosendo e Pedone (2016, p. 43) tratam 

os conceitos de spin-off e spillovers como sinônimos da produção e difusão da inovação tecnológica do setor 

militar para o setor civil sem maiores digressões. 
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países centrais que possuem altos gastos militares como uma justificativa para os gastos nas 

aquisições de defesa, este argumento cada vez mais vem sofrendo críticas de pesquisadores que 

em seus estudos aduzem que, a partir de um enfoque macroeconômico e temporal, ao se 

comparar séries temporais de despesa em P&D militar e de orçamento público para pesquisa, o 

primeiro não tem se comportado como uma variável aditiva e sim como um gasto que tende a 

ser deduzido do montante total aplicado, principalmente naqueles países dotados de pouca 

capacidade industrial e de recursos públicos para investir no setor de defesa (DAGNINO, 2010, 

pp. 103; 106), existindo estudos matemáticos em que se apura que os efeitos derivados de spin-

offs nos países de terceiro mundo podem ser considerados insignificantes (OLANIYI, 2002, p. 

284). 

Outro argumento que coloca em xeque o chamado “paradigma do spin-off”30 reside no 

fato de que na atualidade o quantitativo de spin-ins se sobrepõe ao de spin-offs/spillovers. Nesse 

caso, muito embora os governos usem o argumento dos benefícios dos spin-offs para o 

desenvolvimento industrial dos países, o que vem ocorrendo na prática são os spin-in, ou seja, 

o transbordamento de tecnologia inicialmente concebidas para o meio civil para o campo militar 

(LEITE et al., 2016, p. 23; ANDRADE, 2016, p. 21; DAGNINO, 2010), o que implicaria no 

questionamento do discurso daqueles que defendem altos gastos na área de defesa sob o 

argumento de que os custos seriam justificados pelos benefícios ao setor produtivo via 

transbordamento. Em sentido contrário, Negrete (2016, pp. 223-225) cita estudo do Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicada (IPEA) onde ficou comprovado que o percentual de empresas 

brasileiras que desenvolveram produtos ou tecnologias destinados a mercados militares e, 

posteriormente, comercializados em mercados civis (spin-off), cerca de 23%, é maior do que o 

percentual de produtos destinados ao mercado civil que posteriormente foram comercializados 

em mercados militares, cerca de 10%, conforme demonstrado nos gráficos 04 e 05, pelo menos 

essa parece ser a realidade da BID brasileira de acordo com o estudo do instituto.  

 

 

 

 
30 De acordo com Dagnino (2010, pp. 155; 162-163), trabalhos acadêmicos partindo da hipótese de ocorrência de 

spin-off começaram a mostrar que com o desenvolvimento de sistemas de armas mais avançados se tornava ainda 

mais difícil comprovar a existência de um impacto econômico e tecnológico causado pelo gasto militar. Com bases 

nesses estudos, os autores decretavam o fim do que havia sido conhecido como o “paradigma do spin-off”, ou seja, 

passou-se a questionar que as aquisições militares nem sempre resultariam em um transbordamento tecnológico 

para o setor civil. 
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Gráfico 04 – Percentual de empresas que desenvolveram produtos que resultaram em 

spin-off. 

 

Fonte: NEGRETE (2016, p. 224) com dados do Ipea. 

 

Gráfico 05 – Percentual de empresas que desenvolveram produtos que resultaram em 

spin-in. 

 

Fonte: NEGRETE (2016, p. 223) com dados do Ipea. 

 

Em relação à perspectiva dessas empresas quanto ao aproveitamento das inovações na 

linha de produtos militares para a área civil, o panorama geral ainda se mostra bastante 

comedido conforme estudo presente na tabela 01 (NEGRETE, 2016, p. 225).  

 

Tabela 01 – Perspectiva das empresas quanto ao aproveitamento das inovações na linha 

de produtos militares para a área civil 

 

Fonte: NEGRETE (2016, p. 225) com dados do Ipea. 
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Quando comparado ao estudo realizado pelo IPEA apontado anteriormente, a pesquisa 

de websurvey realizada por Leite et al. (2016, p. 324) e descrita nas tabelas 02 e 03, os estudos 

sinalizam uma preponderância dos casos de spin-in em relação aos de spin-off, o que pode levar 

à conclusão de que estudos adicionais se mostram necessários para se traçar um panorama mais 

escorreito sobre qual tipo de fluxo de transbordamento tecnológico prepondera31 no meio 

industrial brasileiro.  

 

 

Tabela 02 – Perspectiva das empresas sobre os processos de spin-in e spin-off 

 

Fonte: LEITE et al. (2016, p. 324) com dados de pesquisa websurvey. 

 

 

Tabela 03 – Empresas que realizaram processos de spin-in e spin-off 

 

Fonte: LEITE et al. (2016, p. 324) com dados de pesquisa websurvey. 

 

Em contrapartida, diversos autores advogam a favor dos benefícios que os spin-offs e 

os spillovers trouxeram para a economia local, além de fomentar a BID de seus respectivos 

países. Gunnar Eliasson (2010; 2011), economista sueco, desenvolveu uma teoria, onde a partir 

do programa de desenvolvimento de aeronaves de combate da Suécia, os contratos públicos 

 
31 Alguns estudos indicam que em relação às atividades espaciais, há uma prevalência do efeito de spin-off sobre 

o spin-in, embora essa última forma de transbordamento tecnológico tenha sido apontada por especialistas como 

em ascensão (MATOS, 2016, p. 730). 
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poderiam servir como uma espécie de força motriz para o desenvolvimento da economia. O 

economista cunhou o termo spillover como forma de representar uma “nuvem tecnológica” 

gerada pelas empresas e que não intencionalmente se espalham nas outras indústrias do mesmo 

domínio, e que, gratuitamente até certo ponto, pode ser explorada por outros nichos de mercado 

(PERSSON, 2016, p. 18). Na figura 09, é possível vislumbrar que os spillovers são divididos 

em quatro níveis/círculos, sendo o primeiro de nível tecnológico industrial, cujo autor 

exemplifica como o caso do processo de fabricação do motor do caça JAS39 GRIPEN pela 

empresa Volvo. O segundo nível/círculo corresponde à tecnologia diretamente relacionada ao 

primeiro nível/círculo da nuvem relacionado ao projeto principal (da aeronave JAS39) como, 

por exemplo, navegação aérea, segurança de voo, controle de tráfego aéreo etc. Em relação ao 

terceiro nível/círculo, não é incomum que muitas aplicações da indústria aeronáutica atinjam 

este nível de transbordamento tecnológico de engenharia, tendo como exemplo o 

desenvolvimento de computadores em aeronaves. Já o terceiro e último nível/círculo 

corresponde à indústria geral, sendo que neste nível há um visível deslocamento de nicho de 

aplicação da tecnologia original, que no caso sueco, resultou no desenvolvimento de telefones 

móveis digitais pela empresa Ericsson, empresa esta que ganhou notoriedade ao desenvolver a 

eletrônica digital para as aeronaves suecas de combate Viggen, na década de 1970, e Gripen na 

década seguinte (ELIASSON, 2010, pp. 16-17; 34-37; PERSSON, 2016, p. 18). 

 

Figura 09 – Tipos de spillovers  

 

 

Fonte: ELIASSON, 2010, p. 35. 

 

Quando se aborda o conceito de “Complexo Industrial Militar”, não são raros os 

trabalhos acadêmicos que abordam o tema a partir da formação do complexo estadunidense, 

onde é possível acompanhar sua evolução desde o período dos grandes conflitos mundiais até 
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os tempos atuais. Contudo, segundo Leske (2013, pp. 49-50), várias empresas chinesas ou são 

spin-offs das universidades daquele país, ou estão vinculadas ao complexo militar chinês. A 

empresa Lenovo, que produz computadores e supercomputadores encomendados pelo governo 

é um exemplo de spin-off chinês de sucesso, cabendo destacar que cerca de 43% da empresa 

pertence à Chinese Academy of Science. Ainda fazem parte do Complexo Industrial Militar 

Chinês, gigantes chinesas como a Huawei e a ZTE (na área de telecomunicações), a Chery 

(automobilístico) e a Haier (linha branca) entre outras empresas. Muitas dessas empresas 

adotaram a estratégia de desenvolver projetos a partir do uso de engenharia reversa e o 

licenciamento, seguidos pelo desenvolvimento de tecnologia e inovação para exploração do 

mercado interno, para somente depois de consolidadas, partir para a concorrência no mercado 

global (CASSIOLATO; LASTRES, 2011 apud LESKE, 2013, p. 50). 

Os contratos do PROSUB preveem uma ampla participação da indústria nacional, com 

inúmeras empresas nacionais envolvidas na cadeia de suprimentos, no desenvolvimento de 

projetos e na integração de sistemas entre as várias etapas do programa. Somada à importância 

estratégica para a Defesa Nacional, o programa possibilita uma miríade de significativos 

avanços produtivos tecnológicos para a BID nacional, ainda mais por se tratar de uma 

empreitada de longo prazo. Durante sua execução são esperados inúmeros efeitos de spin-offs 

e spillovers para os setores de ponta da indústria de transformação, principalmente em setores 

de alta complexidade tecnológica, eis que o projeto e a construção de submarinos nucleares 

figuram entre os bens que demandam maior complexidade tecnológica no planeta (ROSENDO; 

PEDONE, 2016, p. 52). Mas para que essa expectativa se concretize, a capacidade de receber e 

absorver uma determinada tecnologia depende da existência de uma indústria adequada, de base 

ampla, com capacidade de integrá-los, sob pena de inviabilizar o transbordamento tecnológico 

e seus efeitos em prol da sociedade, sendo este o caso do programa de aquisição de caças JAS39 

Gripen pela África do Sul, na década de 1990, em que resultaram em baixos spillovers no 

programa. O que foi agravado pela escassez geral de trabalhadores qualificados e experientes, 

pela falta de logística moderna e técnicas de gestão. Fatores sistêmicos congêneres também 

afetaram o programa de aquisição de aeronaves suecas pelos húngaros, que mesmo contando 

com um amplo acordo de offset, o potencial da sociedade húngara para explorar os spillovers 

pode ser considerado baixo (PERSSON, 2016, pp. 39-41). 

No Brasil, a indústria aeroespacial conta com uma longa tradição e um lugar de 

destaque na sociedade brasileira, com experiência na fabricação de aeronaves civis e militares, 

tendo o setor provado ter uma base sólida em P&D capaz de absorver e desenvolver tecnologia 

estrangeira, o que aumentam as chances de geração de spillovers oriundos dos acordos de offsets 
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do contrato do caça Gripen (PERSSON, 2016, p. 41). A Embraer já se beneficiou de spin-offs 

originados em operações de offset desde a década de 70, mais precisamente em 1974, quando 

da aquisição de aeronaves F5-E, por meio da transferência de tecnologia para a produção e 

montagem de estabilizadores verticais e de pilones das aeronaves pela empresa brasileira. 

Posteriormente, as tecnologias de materiais compostos, de tratamentos térmicos e de usinagens 

especiais obtidas pela empresa foram transferidas para os novos projetos EMB-Xingu e EMB-

120 Brasília, por efeito de spin-off (MODESTI, 2004, pp. 31-32; ROSENDO; PEDONE, 2016, 

p. 55). Tendo a FAB conseguido alcançar razoável sucesso na utilização de offsets e 

aproveitamento dos efeitos de spillovers a partir de contratos de aquisição mais modestos, e 

diante da magnitude do contrato do PROSUB, é possível simular algumas propostas de 

spillovers através do esquema analítico proposto por Eliasson (2010, p. 35; 2011, p. 154).  

Dois dos offsets previstos em contrato é o de Treinamento e Manutenção do Sonar e o 

de Engenharia do Sistema de Combate, Integração, Manutenção e Apoio; cujos contratos de 

offsets são os de número 10 e 11, respectivamente. A partir do conceito cunhado por Eliasson, 

a figura 10 ilustra uma simulação da aplicação do conceito a partir do desenvolvimento e 

pesquisa de uma tecnologia principal, no caso a tecnologia do sonar da embarcação; com 

transbordamento de tecnologia e conhecimento para desenvolvimento de uma tecnologia 

relacionada, que seriam tecnologias referentes ao ecobatímetro32, sonoboias, navegação etc. 

Prosseguindo com o efeito de transbordamento da nuvem, no terceiro nível se situam os 

transbordamentos para a área de tecnologia de engenharia, neste caso há o desenvolvimento de 

atividades de integração computacional, com a integração do sonar ao sistema de combate, 

projeto de simuladores etc. No último nível da nuvem de transbordamento, este se dá para áreas 

que já não se relacionam diretamente com a tecnologia principal, momento em que o 

transbordamento aqui simulado contribuiria com o aperfeiçoamento de projetos na área de 

prospecção submarina entre outras possíveis áreas reservadas para descobertas “acidentais” 

ocorridas a partir da tecnologia principal oriunda do programa.  Agora caberá à MB tentar 

replicar o sucesso da FAB na absorção de tecnologia via operações de offset, cabendo destacar 

que os programas de aquisição da Força Aérea conseguiram gerar inúmeros spillovers e spin-

offs que resultaram no incremento do setor produtivo aeronáutico brasileiro. 

 
32 O ecobatímetro é um equipamento de uso civil e militar que é utilizado para sondagem do fundo do mar. Seu 

funcionamento se baseia na medição do tempo decorrido entre a emissão de um pulso sonoro, de frequência sônica 

ou ultra-sônica, e a recepção do mesmo sinal após ser refletido pelo fundo mar, lagoa, ou leito de rio. O tempo que 

o som leva entre o momento de sua emissão e o de sua recepção determina a profundidade entre a superfície da 

água e o leito do canal. Esse princípio de funcionamento é similar, porém menos sofisticado, ao do sonar ativo em 

vasos de guerra. Já o funcionamento das sonoboias, que se assemelha a um aparelho de escuta no meio líquido, é 

similar ao princípio de funcionamento do sonar passivo. 
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Figura 10 – Simulação de eventual transbordamento tecnológico no PROSUB  

 

Elaborado pelo autor, adaptado de ELIASSON, 2010, p. 35; 2011, p. 154. 

 

Como exposto anteriormente, a nacionalização de equipamentos e sistemas de defesa 

é um dos objetivos dos contratos que envolvem offsets, com destaque para os offsets 

tecnológicos e offsets industriais, pois os primeiros têm o escopo de gerar e replicar o 

conhecimento adquirido via transferência de tecnologia, ao passo que o segundo tem o objetivo 

de capacitar e desenvolver o parque industrial não só de defesa, mas também o civil 

(BRUSTOLIN, OLIVEIRA, SENNA, 2016; MARINHA DO BRASIL, 2019). Essa interação 

da cadeia produtiva que envolve tanto empresas da BID quanto do setor civil, além da 

participação de instituições públicas e privadas de pesquisa, formam verdadeiros clusters de 

defesa, dado que a nacionalização de itens e equipamentos de um grande programa como o 

PROSUB é capaz de mobilizar desde empresas multinacionais a empresas de pequeno porte e 

micro empresas da região. 

 

 

2.3.3 – Clusters de Defesa 

 

O conceito de cluster baseia-se na concentração de empresas em determinada 

localização geográfica que interagem promovendo dinâmicas de cooperação e com estratégias 

que permitam às empresas alcançarem sinergias que dificilmente se desenvolveriam se 

trabalhassem isoladas, trata-se de um conceito econômico. Importante ressaltar que a 

concentração geográfica de empresas que operam numa mesma região mostra-se vantajosa na 
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medida em que promove a inovação e a competitividade em mercados externos. Mas não é só, 

a formação de clusters apresenta mais vantagens.  

A integração num cluster é muitas vezes um meio para que as pequenas empresas 

alcancem economias de escala e visibilidade que de outra forma não estariam ao seu alcance. 

As vantagens competitivas do cluster estão relacionadas com o fácil acesso aos fornecedores 

de componentes, ao desenvolvimento de canais de informação privilegiados, à captação de 

postos de trabalho especializados, ao desenvolvimento de curvas de aprendizagem mais curtas 

e também ao desenvolvimento e acesso as tecnologias (FIRJAN, 2019; PORTER, 1998, pp. 78-

79). Os clusters devem competir e crescer por via da inovação para poder aumentar a 

sustentabilidade. Offsets foram usados no passado principalmente para desenvolver 

aglomerados na área de defesa e aeroespacial (BALAKRISHNAN, 2013, p. 223), o que torna 

interessante um estudo baseado na formação de clusters em uma pesquisa que trata de offsets. 

No Brasil, clusters de software têm atraído grandes empresas como Motorola, IBM, 

HP e Dell. No entanto, embora essas empresas possam fornecer externalidades positivas através 

da difusão do conhecimento, sua atuação no mercado de trabalho local pode causar problemas 

para as empresas locais. Esse tipo de cluster foi originalmente criado na década de 1990, em 

Recife, e gerou vários impactos positivos no desenvolvimento econômico local (LA ROVERE; 

RODRIGUES, 2011, p. 271). No âmbito do PROSUB também há indícios de que existem 

condições favoráveis para o surgimento de um cluster regional, mais precisamente na área de 

defesa, cabendo destacar que empresa francesa Direction des Constructions Navales (DCNS), 

então líder do programa junto à ICN, encetou inúmeras parcerias com uma rede de empresas 

brasileiras com o fito de atender a grande cadeia de suprimentos, sobretudo no entorno do polo 

naval e marítimo das localidades de Sepetiba e Itaguaí (FIRJAN, 2018; 2019). Em decorrência 

dessa aparente “clusterização” do litoral fluminense, uma análise será realizada mais adiante na 

parte que avalia o programa. 
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CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 

Como programa, o PROSUB teve como marco inicial a visita do presidente Lula, em 

10 de julho de 2007, às instalações do PNM em Iperó, São Paulo. Logo após a visita, o 

presidente determinou a liberação de verbas para o programa, a elaboração da END e iniciou 

uma aproximação com a França com o fito de construir uma parceria estratégica que pudesse 

viabilizar o PROSUB do ponto de vista tecnológico e financeiro (BRICK; FONSECA JUNIOR, 

2018, p. 200). Durante a visita, o então Comandante da Marinha, Alte. Esq. Moura Neto, 

ministrou uma palestra para o presidente sobre como pretendia viabilizar o projeto de 

construção do submarino de propulsão nuclear. Ao término da explanação, o então Ministro da 

Defesa, Nelson Jobim, perguntou ao presidente: “E aí, presidente, vamos em frente?” O 

presidente Lula disse: “vamos em frente!”. Essas palavras resultaram no sinal que para faltava 

para dar início ao programa de desenvolvimento de submarinos brasileiro (FONSECA 

JUNIOR, 2015, pp. 68-69). 

Após a visita, o presidente Lula afirmou que: 

 

Depois de visitar uma instalação como esta, você sai daqui convencido de 

que muitas vezes nós temos que perguntar a nós mesmos: será que quando 

você vai discutir um investimento de 130 milhões para terminar nossas 

experiências, você poderia utilizar a palavra gasto? Será que não seria 

importante discutir no tempo certo, na hora certa, para termos as coisas 

prontas no momento certo? (CORREA, 2010, p. 177). 

 

 

O então presidente Lula havia se mostrado convencido de que a construção do 

submarino nuclear fortaleceria o Brasil política, militar e cientificamente (CORREA, 2010, p. 

177). A eleição do presidente Lula denotou um alinhamento mais favorável ao desenvolvimento 

industrial e tecnológico autóctone e a uma capacidade de defesa condizente com o porte 

econômico, a demografia e o tamanho territorial brasileiro. Essa nova postura em relação aos 

assuntos de defesa pode ser considerada como decisiva para que assuntos do gênero, 

especialmente o PROSUB, terem entrado na agenda governamental (BRICK; FONSECA 

JUNIOR, 2018, p. 200). 

Em 29 de janeiro de 2008, foi firmado entre Brasil e França o Acordo de Cooperação 

no Domínio da Defesa e ao Estatuto das Forças. Posteriormente, em 07 de setembro de 2009, 

foi anunciada a Aliança Estratégica Brasil-França, que contou com a presença do então 

presidente francês, Nicolas Sarkozy, nos festejos do Dia da Independência, o que representou 

um marco histórico nas relações externas brasileiras, como também foi um reflexo da crescente 
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assertividade política e diplomática brasileira no cenário internacional (CORRÊA, 2010, p. 179; 

FONSECA JUNIOR, 2015, p. 71). A aliança estratégica prevê a cooperação entre as partes nas 

áreas de pesquisa, desenvolvimento e apoio logístico, aquisição de produtos, equipamentos e 

serviços de defesa, entre outras iniciativas nas áreas de defesa e segurança. Um dos efeitos 

concretos do referido acordo foi a assinatura do contrato entabulado entre a Marinha do Brasil 

e a então DCNS, empresa francesa, com a finalidade de se criar um programa de obtenção de 

submarinos convencionais e de um submarino nuclear. Assim iniciava-se o Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), cujo escopo vai muito além da aquisição da 

plataforma de combate em si, eis que prevê a capacitação para o projeto e construção de 

submarinos, estaleiros e bases navais (TCU, 2013, pp. 2-3), seguindo assim a lógica da END 

para a consecução de projetos estratégicos na área de defesa (BRASIL, 2012c, pp. 31-32). 

O PROSUB tem como objetivo a construção de quatro submarinos convencionais (S-

BR); a construção de um submarino de propulsão nuclear (SN-BR); uma Unidade de Fabricação 

de Estruturas Metálicas (UFEM), inaugurada em 01 de março de 2013; e um Estaleiro e Base 

Naval (EBN) cuja construção às margens da Baía de Sepetiba, Município de Itaguaí, foi iniciada 

em 2010. O programa ainda contém três aspectos de grande importância para o país, sendo eles 

o estratégico, o tecnológico e o industrial. O aspecto estratégico diz respeito à capacidade 

superior de ocultação e mobilidade que o submarino nuclear possui em relação aos 

convencionais de propulsão diesel-elétrica, pois o submarino além de ter maior autonomia, 

também consegue desenvolver altas velocidades quando comparado com sua contraparte 

convencional (MOURA, 2014). O aspecto tecnológico diz respeito à contribuição para o 

desenvolvimento tecnológico do país a partir do processo de contrapartidas – offsets – e de ToT 

previstos no programa, propiciando ao Brasil a capacidade de projetar e construir seus próprios 

submarinos, de forma autóctone. O terceiro e último aspecto envolve a indústria nacional, 

particularmente a BID, eis que o programa prevê a utilização de conteúdo local de mais de 90% 

para a construção tanto da UFEM como da EBN, mediante transferência de tecnologia e a 

nacionalização de sistemas e equipamentos para os submarinos convencionais, incluindo a 

fabricação de sistemas, equipamentos e componentes entre outros tantos itens relativos ao 

escopo do programa (BERRIEL, 2016, p. 119). Reitera-se que a propulsão nuclear do SN-BR 

não terá contribuição francesa, mas sim do PNM, que ficará com a tarefa desta parte do projeto. 

Esse esforço para produzir a propulsão nuclear já dura mais de 30 anos (BRICK; FONSECA 

JUNIOR, 2018, p. 188) e é essencial para o cumprimento do objetivo principal do PROSUB, 

que é a construção do primeiro submarino de propulsão nuclear brasileiro. A obrigatoriedade 

de sucesso do PNM no sentido de viabilizar o Reator de Água Pressurizada (PWR na sigla em 
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inglês) pode ser considerada um fator de risco para o sucesso da parte do programa referente ao 

SN-BR (TCU, 2013, p. 35).  

 

 

3.1 Antecedentes 

 

3.1.1 O Programa Nuclear da Marinha (PNM) 

 

Desde a Segunda Guerra Mundial, no seio do governo brasileiro e de suas instituições 

militares, havia um movimento de cunho desenvolvimentista de viés tecnológico e industrial 

(CORREA, 2010, p. 42), inclusive na área energética nuclear. Com o término do conflito, o 

Brasil tentou, sem sucesso, acordos com os governos dos EUA, França e com a Alemanha para 

a instalação de reatores nucleares em solo brasileiro. Essa falta de apoio internacional fez com 

que a MB atenta ao aparecimento de novas tecnologias, tal como o submarino nuclear USS 

Nautilus (SSN-571), fizesse uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP) criando, em 

1956, o Curso de Engenharia Naval na Escola Politécnica, experiência de sucesso que participa 

da formação dos engenheiros navais da MB até os dias atuais (FONSECA JUNIOR, 2015, p. 

63). O apoio internacional viria apenas algumas décadas adiante quando, em 27 de junho de 

1975, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha foi assinado durante o governo de Ernesto Geisel 

(1974-1979). As negociações tiveram a participação do Almirante Álvaro Alberto da Motta 

Silva, na época presidente do Conselho Nacional de Pesquisas, cuja determinação para a 

promoção do desenvolvimento do processo de domínio do ciclo do combustível nuclear com 

tecnologia nacional lhe rendeu o título de “precursor” do PNM (FONSECA JUNIOR, 2015, p. 

60). 

No que diz respeito ao projeto do submarino nuclear brasileiro, este remonta à década 

de 1970, ainda na gestão Geisel. Na época, coube ao oficial de marinha e engenheiro naval, 

Othon Luiz Pinheiro da Silva, pôr em prática os conhecimentos adquiridos nos EUA durante 

sua estadia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) para estudos 

acadêmicos (CORREA, 2010, p. 77; OTHON, 2012, p. 20; BRICK; FONSECA JUNIOR, 

2018, p. 200). No intuito de buscar viabilizar o projeto de seu submarino nuclear, a MB concluiu 

que, sem o domínio do ciclo de enriquecimento do combustível nuclear, não teria meios para 

avançar para a fase de construção do reator para fins de propulsão do submersível (CORREA, 

2012, p. 13; FONSECA JUNIOR, 2015, p. 62). Na década de 1980, a MB firmou uma parceria 

entre com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que aderiu ao projeto da força, 
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não com apoio técnico, mas com o aporte de recursos financeiros, além de funcionar como uma 

interlocutora com outros segmentos de pesquisas afetos ao PNM, tal como a Nuclebrás 

(CORREA, 2010, p. 81). 

Indispensáveis ao projeto brasileiro de enriquecimento de urânio, a MB, com recursos 

próprios, iniciou em fevereiro de 1980 o projeto de desenvolvimento das ultracentrífugas. Em 

1981, foi concluída a construção da primeira ultracentrífuga, o que foi considerado o primeiro 

passo concreto do Brasil na produção autônoma de combustível nuclear. Em 4 de setembro de 

1982, no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares da Universidade de São Paulo (USP), 

ocorreu a primeira operação de enriquecimento de urânio em uma ultracentrífuga desenvolvida 

e completamente fabricada no Brasil a partir de um projeto de concepção do oficial engenheiro 

naval Othon Luiz Pinheiro (OTHON, 2012, p. 22). Somente em 1987, após as primeiras 

ultracentrífugas já terem milhares de horas de funcionamento, o então presidente José Sarney 

anunciou oficialmente o domínio pelo Brasil do ciclo do combustível nuclear, com a tecnologia 

do enriquecimento de urânio por ultracentrifugação (CORREA, 2010, pp. 81; 115-116). 

Durante a parceria Brasil-Alemanha, o setor industrial com conexões com o PNM contou com 

investimento e capital alemão33. 

Em um período de aproximadamente vinte anos a MB, a duras penas, conseguiu 

dominar o ciclo do combustível nuclear, e assim, pôde encetar os esforços visando a construção 

do respectivo reator da embarcação (CORREA, 2012, p. 12). Era o primeiro passo “rumo à 

grandeza34” e ao desafio de projetar e construir submarinos. 

 

 

3.1.2 O Programa de Submarinos dos Anos 80 

 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a MB recebeu da marinha estadunidense dois 

submarinos, o Humaitá, em 1955, e o Riachuelo, em 1957, ambos da classe Fleet-Type. Tal fato 

representou um grande aprendizado para os submarinistas brasileiros, dado o alto grau de 

sofisticação daqueles submersíveis naquela época. Em 1963, foram incorporados mais dois 

submarinos da mesma classe. Já no fim da década de 70, a MB adquiriu junto ao governo da 

 
33 No total, as empresas alemãs investiram, até 1982, cerca de 5,7 bilhões de marcos em fatores de produção no 

Brasil. Mais de 1,5 bilhão de marcos foram reinvestidos em máquinas e equipamentos, resultantes dos lucros 

obtidos (CORREA, 2010, p. 113). Os valores correspondem a cerca de € 3 bilhões e € 766 milhões 

respectivamente, baseado em valores atuais. 
34 Rumo à grandeza: expressão cunhada pelo Alte. Élcio de Sá Freitas que traduz as aspirações da MB rumo à 

independência tecnológica e de maior projeção de poder. O autor produziu uma série de artigos para a Revista 

Marítima Brasileira, alguns dos quais se encontram nas referências desta pesquisa. 
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Inglaterra três submarinos da classe “Oberon”, cujo custo de operação e manutenção se 

mostraram proibitivos, razão que levou à desativação dos mesmos entre 1996 e 1997, logo após 

a incorporação dos submarinos IKL-209-1400, classificados no Brasil como classe “Tupi” 

(COELHO, 2009, p. 91; FREITAS, 2010, p. 44). 

Visando a nacionalizar o projeto e a construção de submarinos, a MB formulou o seu 

programa de submarinos dos anos 80/90 (FREITAS, 2010, p. 44). O contrato de obtenção dos 

IKL-209 foi firmado, em 1982, com o consórcio alemão Ferrostaal/Howaldtswerke Deutsche 

Weft (HDW), sendo que um dos objetivos da MB com a assinatura do contrato era a 

transferência de tecnologia. Pelo contrato, ficou estabelecido que o primeiro submarino, S-30 

Tupi, seria inteiramente construído na Alemanha e o segundo submarino, S-31 Tamoio, no 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ). Em 1985, Brasil e Alemanha firmaram um 

novo contrato com fito de se construir mais dois submarinos, o S-32 Timbira e o S-33 Tapajó, 

ambos seriam construídos no AMRJ (COELHO, 2009, p. 92; CORREA, 2010, p. 119; 

FREITAS, 2010, pp. 45-46).   

Quando da idealização dos termos do contrato, a MB decidiu exigir a inclusão de um 

projeto de submarinos que habilitasse os engenheiros brasileiros a realizar mais tarde o primeiro 

projeto nacional, designado na época como SNAC-1. A qualificação dos engenheiros 

brasileiros em “terras alemãs35” possibilitou que o país dominasse o processo de construção e 

manutenção de submarinos, fora o fato de que possibilitou a radicação no país das técnicas de 

construção. Por mais que a qualificação do corpo técnico brasileiro estivesse distante do 

objetivo de projetar submarinos com tecnologia autóctone, a construção dos IKL-209, 

sobretudo do submarino “Tikuna” que contou com alterações no projeto por parte dos 

engenheiros brasileiros, o programa dos anos 80/90 pode ser considerado um marco histórico 

para a construção naval brasileira (FREITAS, 2011, p. 29).  

 
35 Durante os anos de 1984 a 1988, foram enviados dezenas de engenheiros e técnicos da Marinha à Alemanha, 

além de sete oficiais e 29 praças da tripulação do submarino em construção, o Tupi (FREITAS, 2010, p. 46). Na 

verdade, o número foi de cerca de 80 profissionais, entre engenheiros, técnicos e operários, que foram enviados às 

instalações da empresa alemã HDW, entre 195 e 1987. O treinamento abrangeu gerenciamento, planejamento, 

fabricação, montagem, inspeções, testes, provas e Gestão de Qualidade (GQ) de estaleiro. Os grupos se 

organizaram por especialidades: estruturas/solda, máquinas/ redes, eletricidade/eletrônica, controle de qualidade, 

materiais, testes e gerência. Na parte de engenharia de qualidade, o treinamento teórico se deu na cidade de 

Koblenz e envolvia: Conceituação, fundamentos, metodologia e procedimentos de garantia da qualidade. Neste 

módulo foram ministrados conhecimentos sobre as normas AQAP e as práticas adotadas pelo BWB para Garantia 

da Qualidade na obtenção de material militar para as três Forças Armadas alemãs. Já a parte prática, realizada na 

cidade portuária de Kiel abrangia: conhecimentos práticos sobre a aplicação de FAT, HAT e SAT. Os engenheiros 

de GQ da Diretoria de Engenharia Naval acompanharam todas as atividades dos inspetores do escritório do BWB 

em Kiel, realizadas na HDW e nas dependências dos fabricantes de equipamentos em várias partes da Alemanha. 

Elas abrangeram as inspeções e testes de fábrica (FAT), as inspeções de recebimento e armazenagem na HDW, as 

inspeções prévias de compartimentos do submarino, a colocação em funcionamento de equipamentos, as provas 

de cais e as provas de mar (FREITAS, 2011, pp. 35-36). 
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Outro importante marco do Programa de Obtenção de Submarinos foi a decisão da MB 

de fabricar as seções do casco resistente dos submarinos na Nuclep36. Inúmeros benefícios 

foram conquistados, tais como a economia de recursos financeiros ao se utilizar a capacidade 

ociosa da empresa, que na época tinha modernas instalações, máquinas, e pessoal altamente 

qualificado, o que se mostrou mais econômico e viável do que a realização de obras de 

adequação no AMRJ; a construção de um grande e complexo empreendimento técnico que 

contava com a sinergia entre os engenheiros da MB que absorveram tecnologia na Alemanha e 

a indústria de seu país; evitar a interferência técnica da Alemanha durante a fabricação do casco, 

forçando a busca conjunta entre engenheiros e técnicos brasileiros, civis e militares, para 

soluções antes de se solicitar assistência técnica aos alemães da HDW; o quarto benefício foi a 

profunda imersão dos engenheiros e técnicos, tanto da MB como da Nuclep, no ambiente 

nacional de mais alta preparação em termos de garantia de qualidade e da qualidade da indústria 

militar, passo essencial para reduzir o risco do empreendimento; por fim, deixar margem para 

que engenheiros e técnicos do AMRJ, não dedicados na fabricação do casco, pudessem dedicar-

se melhor à montagem das seções no Arsenal e às outras diferentes áreas da construção de 

submarinos. Os propósitos do programa de aquisição de submarinos alemães foram atingidos, 

não importando em apenas uma simples parceria de construção de submarinos de projeto 

estrangeiro, com a mudança no projeto do submarino “Tikuna” sendo implementada com êxito 

pelos engenheiros navais brasileiros (FREITAS, 2007, pp. 39-41). 

No entanto, no que diz respeito ao índice de nacionalização, quando comparado ao 

vasto programa de nacionalização apresentado pela então DCNS37, o programa de aquisição e 

construção dos submarinos alemães IKL-209, classe “Tupi”, apresenta baixo índice de 

nacionalização, correspondendo a menos de 3% do total (464 itens nacionais disponíveis de 

cerca de um total de 15.997 itens), mesmo em se tratando de um meio com mais de 20 anos de 

operação no país (ARAGÃO, 2013, p. 29). No PROSUB, o contrato prevê um alto índice de 

nacionalização proveniente da implantação do Programa de Nacionalização da Produção 

(PNP), com o qual se espera um índice de participação nacional significativo, composto por 

cerca de 600 empresas, das quais 190 principais (KOGA, 2016). Cabe a ressalva de que apesar 

de existir contratualmente, no PNP “não foi nitidamente estabelecida a forma como acontecerá 

a inserção da cadeia produtiva brasileira no PROSUB e como se dará a transferência de 

tecnologia para as empresas privadas a serem envolvidas no projeto” (TCU, 2013, p. 18), o que 

 
36 A Nuclep também participará da fabricação do casco do futuro SN-BR (ARAGÃO, 2013, p. 37) e é considerada 

empresa-chave do PROSUB e do PNM (CARVALHO JUNIOR, 2018). 
37 Contratos 1A, 1B, 2A e 2B (TCU, 2013, p. 3). 
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significa que se não houver fiscalização adequada, se pagará muito por um índice pífio de 

nacionalização, dada a falta de detalhamento concreto que assegure o cumprimento da previsão 

contratual, ainda mais que no caso da ToT, à luz do Direito, esta se trata de bem imaterial e de 

difícil tangibilidade (FLORES, 2006). 

Ademais, a situação do baixo índice de nacionalização dos submarinos classe “Tupi” 

foi agravada pelo fato de que o fabricante alemão do IKL-209, empresa HDW, adotar cláusula 

contratual que impede que as empresas fabricantes dos equipamento e sistemas de bordo 

forneçam sobressalentes diretamente para a MB. Como fornecedora, apenas uma empresa 

ligada à HDW pode efetuar a venda dos sobressalentes, o que acaba por majorar os preços em 

razão da necessidade de intermediação. A dificuldade não se resume apenas à parte logística de 

sobressalentes, também havendo certa dificuldade de manutenção de alguns sistemas do 

submarino, pois há casos de tecnologias que não foram transferidas, o que somado a casos de 

falta de informações e de manuais incompletos, impendem, muitas vezes, a realização de 

manutenção própria pela MB (ARAGÃO, 2013, p. 13; FREITAS, 2010, pp. 51-52). A falta de 

informações técnicas também prejudicou o programa de desenvolvimento e aquisição de 

torpedos suecos para os IKL-209, forçando a MB rescindir o contrato por não se vislumbrar a 

possibilidade de ocorrer ToT efetiva junto aos suecos (FIUZA, 2012). 

Embora o programa de aquisição dos IKL-209 seja geralmente considerado exitoso, 

com todos os propósitos atingidos (FREITAS, 2011, p. 40), comparando o índice de 

nacionalização dos programas38, o PROSUB tende a sofrer menos da dependência tecnológica 

e logística do exterior, podendo inclusive ultrapassar a expressiva marca de 75% de conteúdo 

nacional conseguido no projeto do Navio Escola “Brasil”39, belonave que deriva do projeto 

inglês das fragatas classe “Niterói” e que foi construído localmente no AMRJ.  

Diante de um aparente sucesso da parceria brasileiro-germânica, muitos se perguntam 

os motivos que levaram o Brasil a firmar o Acordo Militar com a França, principalmente pelo 

fato de o Brasil ter um histórico de parcerias de sucesso junto ao governo alemão, seja no âmbito 

do PNM, seja no programa de construção de submarinos IKL-209. A resposta reside em um 

dos objetos do contrato do PROSUB, que é a construção de um submarino nuclear. Ao passo 

que a Alemanha não projeta ou sequer opera submarinos com tal tipo de propulsão, a França 

além de os possuir e os projetar, ofereceu as melhores condições para transferência de 

 
38 Alcançado pelo Programa de Obtenção de submarinos IKL-209 e proposto pelo PROSUB. 
39  De acordo com o Alte. Élcio Freitas (2007, p. 98), o NE Brasil contou com 75% de participação nacional, dentro 

e fora da MB, desde o seu projeto de concepção até a produção de equipamentos e serviços, sendo alguns deles 

originais, como o Sistema de Simulação Tática (SSTT) e o de Instrução Informatizada.  
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tecnologia (ARAGÃO, 2013, p. 27; FONSECA JUNIOR, 2015, p. 70; KOGA, 2016; TUC, 

2013, p. 14). Malgrado a MB esteja tecnicamente satisfeita com os seus submarinos alemães 

IKL-209, a escolha se deu pelo fato de o projeto do submarino francês Scorpène derivar do 

submarino nuclear classe Rubis40, o que garante uma relativa facilidade de transição para a 

confecção e construção do submarino nuclear (CORREA, 2012, p. 13). A defesa de que o 

projeto francês se mostra mais adequado ao intuito brasileiro de projetar e desenvolver 

submarinos deverá ao final do programa ser justificada, seja por ter a tomada de decisão 

preterido um país parceiro em projetos estratégicos de longa data, seja pelo fato de o programa 

ter sido estruturado para se conquistar a capacidade de projetar e desenvolver um submarino 

com propulsão nuclear, tecnologia esta não dominada ou sequer operada pelos alemães. 

Com os ciclos de operação e construção dominados, o PROSUB seria o viabilizador 

da almejada capacidade para projetar submarinos (FREITAS, 2011; HIRSCHFELD, 2014). 

Esse era o próximo passo a ser dado pela MB rumo ao tento de possuir a capacidade para 

projetar submarinos convencionais e nucleares de forma autóctone, eis que; com a aquisição 

dos submarinos ingleses classe “Oberon”, a MB aperfeiçoou-se na operação de submarinos; 

com a aquisição dos submarinos alemães classe “Tupi” a MB aprendeu a construir submarinos; 

sendo que a partir de então, faltava à MB a capacidade de dominar as etapas atinentes ao projeto 

de seus meios submarinos, conforme retratado na figura 11. Para tanto, com o fito de facilitar 

o processo de ToT, em 16 de setembro de 2010, na cidade francesa Lorient, a então DCNS 

inaugurou a Escola de Projeto de Submarinos, local construído especialmente para fins de 

cooperação com a MB (CORREA, 2012, p. 10). Com o PROSUB, a MB tem como objetivo a 

migração da absorção do know-how de como construir submarinos adquirido junto aos alemães 

na década de 80 para a almejada capacidade de projetar submarinos, ou seja, absorção de know-

why na visão do professor Longo (2007) com a finalidade de entrar para o seleto grupo de países 

que detém a capacidade para projetar seus próprios vasos de guerra submarinos. 

 

 

 

 

 

 

 
40 O submarino classe Rubis é um vaso de guerra de ataque nuclear de primeira geração da Marinha Francesa. A 

classe compreende seis navios e são os submarinos de ataque nuclear mais compactos até hoje já construídos. 

Fonte: Wikipedia. Disponível em: https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Rubis. Acessado em 17. jul. 2018. 
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Figura 11: Capacidades desenvolvidas pela MB em seus programas de submarinos 

 

 

Fonte: KOGA, 2016. 

 

Em um momento futuro, a pesquisa abarcará a cooperação técnica e industrial entre o 

Brasil e a França por meio de análise dos resultados obtidos e pretendidos, sob o prisma da 

teoria da intervenção, além de se fazer uma análise por via da formação de clusters atrelados 

ao PROSUB. 

 

 

3.2 Estrutura de governança 

 

A estrutura de governança do PROSUB ganhou seus primeiros contornos em 2010, 

quando a MB confeccionou o memorando 5/2010, cujo assunto é o programa e sua governança. 

O documento estabeleceu quatro níveis para fins de relacionamento entre as partes do contrato, 

a saber: político, diplomático, comercial e de cooperação entre as Marinhas. O nível político é 

representado pelo Comandante da Marinha (CM) brasileira e o Chefe do Estado-Maior da 

Marine Nationale Française; o nível diplomático se dá entre o Diretor Geral do Material da 

Marinha (DGMM) e a Délégation Générale pour lÁrmement; o nível comercial entre a 

Coordenadoria Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear 
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(COGESN), pelo lado brasileiro, sendo a então DCNS41 pelo lado francês; por fim, o nível de 

cooperação entre as marinhas se dá entre os setores operativos e de pessoal da MB e seus 

correspondes da contraparte francesa. A COGESN é uma inovação gerencial na MB e foi 

estruturada de forma a contar com um coordenador-geral, um coordenador-executivo, um 

gerente administrativo-financeiro e três Empreendimentos Modulares42 (FONSECA JUNIOR, 

2015, p. 74; KOGA, 2016). A figura 12 ilustra a estrutura de governança do PROSUB 

localizada na estrutura do organograma da MB, com destaque para os Empreendimentos 

Modulares (EM) subordinados à COGESN e ligados a outras estruturas da força naval via 

arranjo matricial. 

 

Figura 12 – Estrutura de governança do PROSUB 

 

Fonte: TCU, 2013, p. 54 com base nos dados do Relatório GT – Submarinos. 

 

A estrutura gerencial está organizada na forma de Empreendimentos Modulares, pois 

diante do alto grau de complexidade e da magnitude do programa, a fixação de metas 

demandam seu desdobramento em metas parciais interdependentes e escalonadas 

 
41 A então DCNS, hoje Naval Group, em associação à brasileira criaram a Itaguaí Construções Navais (ICN) e o 

Consórcio Baía de Sepetiba (CBS) (BRASIL, 2018, p. 98; TCU, 2013). 

42 A COGESN conta com três Empreendimentos Modulares (EM): EM-18 voltado para a Infraestrutura Industrial; 

EM-19, voltado para o Projeto de Construção do Submarino com Propulsão Nuclear e EM-20, responsável pela 

Construção de 4 Submarinos Convencionais (HIRSCHFELD, 2014; KOGA, 2016). 
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harmonicamente no tempo, possibilitando a consecução total da meta planejada (TCU, 2013, 

p. 52), no caso do PROSUB, a Curva de Complexidade do programa se encontra próxima do 

pico de um estudo comparado em relação a outros projetos de tecnologia, tais como: 

desenvolvimento de veículos de passeio; veículos de combate; aviões comerciais e de combate 

etc.; e submarinos. Sendo estimado que o PROSUB consumirá cerca de 1,7 milhões de 

homens/hora, no caso do S-BR, e impressionantes 6 milhões de homens/hora no SN-BR, 

conforme demonstrado na figura 13. Em função das restrições orçamentárias, foi priorizada a 

aplicação dos recursos recebidos nas metas prioritárias para atender ao cronograma de 

construção do submarino convencional, quais sejam: o Estaleiro de Construção e o Elevador de 

Navios, além das instalações do Estaleiro de Manutenção e da Base Naval essenciais ao 

processo construtivo do S-BR 1 (BRASIL, 2018, p. 103).  

 

Figura 13 – Curva de Complexidade 

 

 

Fonte: BENTO, 2018. 

 

No que tange aos custos relacionados ao programa, em que pese a MB já ter 

argumentado que o valor do PROSUB seja irrisório quando comparado com os valores 

representados pelos bens que busca proteger, dentre os quais, a produção de petróleo no mar e 

o transporte marítimo (TCU, 2013, p. 26), tal afirmação não se sustenta quando cotejado o 

Relatório de Gestão do Ministério da Defesa de 2017 que aponta que o valor do programa já 

alcança a cifra de 35 bilhões de reais (BRASIL, 2018, p. 91).  Se for considerado o valor do 

PNM, que é um programa intimamente ligado ao PROSUB e de importância vital para o sucesso 

do projeto do SN-BR, os valores alocados ao programa aumentam de forma significativa. A 
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figura 14, que traz números um pouco desatualizados (ano de 2016) do que o do Relatório de 

Gestão do MD (ano de 2017), mostra os valores gastos no PNM até o ano de 2016, cujo valor 

total do projeto alcança a cifra de mais de 5 bilhões de reais, o que significa que o PROSUB e 

o PNM alcançaram a monta de mais de 40 bilhões de reais. O argumento genérico da MB foi 

objeto de reprimenda do órgão de fiscalização (TCU, 2013, p. 26), sendo incontroverso que o 

valor do projeto é significativo, particularmente em um país com tantas desigualdades sociais 

e prioridades como o Brasil. 

 

 

Figura 14 – Valores gastos com os empreendimentos ligados ao PROSUB 

 

 

Fonte: JUNGMANN, 2016. 

 

A despeito de algumas recomendações do TCU (2013), o tribunal considerou a 

estrutura de governança do PROSUB adequada ao escopo, envergadura e propósito do 

programa, tecendo maiores críticas à estrutura contratual do programa, sendo este o próximo 

item a ser analisado. 
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3.3 Estrutura contratual 

 

3.3.1 Da Engenharia Contratual  

 

Muito embora com o advento da Lei 12.598/2012 as aquisições militares de grande 

vulto tenham ganhado um novo marco normativo, o referido instrumento ainda não se mostra 

suficiente para nortear contratações mais complexas que, no caso do PROSUB, adotam uma 

engenharia contratual, cuja forma se dá com um contrato principal que se desdobra em outros 

contratos à medida que o projeto ou programa avança, existindo interconexões entre os vários 

contratos, sem que, necessariamente se caracterizem em subcontratações (TCU, 2013, p. 33).  

O quadro 03 exibe o arranjo contratual do programa, transcrevendo a relação entre as diversas 

partes do Contrato Principal e os contratos derivados. 

 

Quadro 03 – Conexão entre o Contrato Principal e os contratos derivados 

Parte do Prosub Contrato Objeto 

Submarinos 

convencionais diesel 

elétricos  

(S-BR) 

Contrato 1 

Contrato 1A 

40000/2009-

005/00 

Fornecimento do pacote de materiais 

necessários para a fabricação, construção e 

entrega dos submarinos, e dos serviços do 

Pacote de Logística pela DCNS. 

Contrato 1B 

40000/2009-

006/00 

Construção, pela Itaguaí Construções Navais 

S.A., de quatro S-BR, envolvendo 

transferência de tecnologia e assistência 

técnica da DCNS. 

Submarino com 

propulsão nuclear  

(SN-BR) 

Contrato 2 

Contrato 2A 

Anexo 2 ao 

Contrato 

40000/2009-

007/00 

Fornecimento do pacote de materiais 

necessários para a fabricação, construção e 

entrega do SN-BR pela DCNS. 

Contrato 2B 

40000/2009-

007/00 

Contratação preliminar da construção, pela 

Itaguaí Construções Navais S.A., de um SN-

BR, com transferência de tecnologia e 

assistência técnica da DCNS. 

Torpedos e 

contramedidas 

Contrato 3 

40000/2009-008/00 

Aquisição junto à DCNS de trinta torpedos F21 

e cinquenta despistadores de torpedo. 



91 
 

Estaleiro e Base Naval 
Contrato 4 

40000/2009-009/00 

Construção, equipagem e comissionamento do 

estaleiro e da base naval pela construtora 

Norberto Odebrecht S.A. 

Administração dos 

contratos 

Contrato 5 

40000/2009-010/00 

Planejamento, coordenação e gestão das 

interfaces entre todas as prestações decorrentes 

do Contrato Principal e dos contratos 

subordinados pelo Consórcio Baia de Sepetiba. 

Transferência de 

Tecnologia 

Contrato 6 

40000/2009-011/00 

Transferência de tecnologia, transferência de 

know-how, prestação da assistência técnica, 

transferência de documentos, treinamento e 

suporte (DTS), e transferência de informações 

técnicas e expertise pela DCNS, necessários 

aos projetos, construção, operação e 

manutenção dos submarinos, do estaleiro e da 

base naval. 

Programa de Offset 
Contrato 8 

40000/2009-012/00 

Compensação comercial, industrial e 

tecnológica a ser realizada pela DCNS ou suas 

subcontratadas ao Brasil ou à Marinha em 

decorrência do contrato principal e dos 

documentos contratuais. 

 

Fonte: TCU, 2013, pp. 33-35. 

 

A montagem contratual parte da premissa de que a MB, na qualidade de cliente, é parte 

componente em todos os contratos. A figura 15 descreve a montagem contratual indicando qual 

ator é responsável pela execução dos contratos descritos no quadro 03. Neste caso, o caráter 

modular dos contratos se torna ainda mais visível. Outro ponto interessante é o fato de que dois 

contratos de grande interesse da MB ficarão sob os auspícios da DCNS, mais precisamente os 

contratos 6 (transferência de tecnologia) e o contrato 8 (offsets) o que rendeu críticas por parte 

do TCU no que diz respeito à falta de escolha prévia das indústrias nacionais parceiras desde o 

momento da assinatura do contrato, além de alguns casos de desnacionalização de empresas da 

BID, o que será objeto de abordagem mais adiante. Para o Tribunal “é imprescindível para a 

satisfatória execução de projetos que envolvam alta densidade tecnológica e importância 

estratégica, que o contratante destine tempo suficiente para a elaboração de um projeto”. Essas 

medidas podem prevenir a contratação de offsets que, além de encarecer demasiadamente a 

aquisição de PRODE, se mostrem inadequados ao estágio de desenvolvimento nacional, 

evitando assim desperdício de recursos públicos (TCU, 2013, p. 17). A crítica é contundente, 
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ainda mais que o tribunal apurou que antes da formalização dos projetos, as empresas 

recebedoras de ToT não foram adequadamente avaliadas pela MB ou foram deixadas a cargo 

da empresa francesa contratada condicionantes importantes e de interesse do contratante. 

 

Figura 15 – Engenharia contratual do PROSUB 

 

Fonte: ARTHOU, palestra na Associação Brasileira de Energia Nuclear. 

 

Apenas com o fito de retratar, literalmente, a complexidade da engenharia contratual 

adotada pelo programa, a figura 16 exibe em uma mesa a miríade de contratos afetos ao 

PROSUB e que denotam a magnitude do empreendimento. 

 

Figura 16 – Foto dos Contratos do PROSUB 

 

Fonte: ARTHOU, palestra na Associação Brasileira de Energia Nuclear. 
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Por mais que se possa considerar o PROSUB um programa pioneiro e com alto grau 

de complexidade, uma crítica recorrente no relatório do TCU gravita no sentido de que o 

contrato careceu de uma negociação prévia consistente, ocorrendo vários ajustes e definições 

importantes a respeito dos offsets e da ToT somente durante a execução do programa (TCU, 

2013, p. 21), o que, em tese, deixa margens para a corrupção ou má execução do contrato. 

 

 

3.3.2 Contratos de offset  

 

Ao se apoiar em três pilares: nacionalização; capacitação de pessoal para conceber, 

projetar, construir e manter submarinos convencionais e nucleares; e transferência de 

tecnologia, os offsets foram inicialmente distribuídos em 21 contratos distintos. O contrato n.º 

6 prevê ToT para:  construção de submarinos (6.1); projeto de submarinos (6.2); projeto e 

construção do EBN (6.3), cabendo à DCNS prover os meios para viabilizar a transferência 

tecnológica (FONSECA JUNIOR, 2015, p. 87). A despeito de o contrato de n.º6 tratar 

especificamente de ToT, a MB precisou acrescentar um contrato de offset (contrato n.º 8), que 

objetiva cumprir a política prevista na Portaria 764/2002 do MD que tornou obrigatória a 

política de compensação comercial, industrial e tecnológica, conforme já exposto no capítulo 

anterior. 

O contrato n.º 8 contém cláusulas com a finalidade de garantir a ToT através de 

diferentes tipos de compensações (offsets), prevendo a nacionalização de peças, equipamentos, 

sistemas e subsistemas afetos ao programa (ROSENDO; PEDONE, 2016, p. 34). Para fins de 

nacionalização de itens e equipamentos do programa, várias parcerias foram formadas entre a 

DCNS e empresas brasileiras, além de prever uma série de treinamentos, alguns na modalidade 

On the Job Training. A dimensão desse processo de ToT via 21 projetos de offset, avaliados 

em € 4.345.200.000,00 (quatro bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões e duzentos mil 

euros), por seu impacto produtivo, tecnológico e estratégico, implica no fortalecimento do 

sistema de inovação brasileiro (ROSENDO; PEDONE, 2016, p. 54), pelo menos em tese. 

Partindo de tal premissa, em que pese existirem dois contratos destinados à 

transferência de tecnologia, tendo em vista que esta pesquisa se destina a analisar a utilização 

de offsets como ferramenta contratual utilizada para fins obtenção de ToT, nacionalização e 

desenvolvimento da BID a partir dos acordos de contrapartidas, será feito o necessário recorte 

para que esta pesquisa se dedique ao contrato n.º 8, o qual estabelece as seguintes operações de 

offset: 
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Quadro 04 – Situação das operações de offset no contrato do PROSUB 

 

OFFSET Situação 

OFFSET  4 – Projeto Detalhado da Seção Intermediária do SB-R Concluído 

OFFSET  5 – Capacitação em Engenharia de Apoio Logístico dos Submarinos Concluído 

OFFSET  7 – Criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE) Concluído 

OFFSET  8 – Treinamento de EMC/EMI Concluído 

OFFSET  9 – Treinamento de Manutenção do Sistema de Combate Concluído 

OFFSET  11 – Treinamento de Manutenção do Sonar Concluído 

OFFSET  12 – Treinamento de Manutenção do IPMS Concluído 

OFFSET  14 – Treinamento de Manutenção do Motor Elétrico da Propulsão Concluído 

OFFSET  16 – Assistência Técnica para o NAe São Paulo Concluído 

OFFSET  18 – Análise do Projeto do Módulo de Propulsão do SN-BR Desenvolvido pela MB Concluído 

OFFSET  19 – AMRJ Modernização Concluído 

OFFSET  1 – Taxa de Licença Relacionada à Construção dos 4 (quatro) S-BR Em execução 

OFFSET  2 – Taxa de Licença Relacionada à Construção da Base Naval e do Estaleiro Em execução 

OFFSET  3 – Programa de Nacionalização do S-BR e do SN-BR Em execução 

OFFSET  6 – Projeto do SN-BR Em execução 

OFFSET  10 – Engenharia do Sistema de Combate, Integração, Manutenção e Apoio Em execução 

OFFSET  15 – Raia Acústica Móvel Em execução 

OFFSET  17 – Apoio a Estudos de Hidrodinâmica Em execução 

OFFSET  20 – IPMS Desenvolvimento, Integração, Manutenção e Apoio Em execução 

OFFSET  21 – Projeto Preliminar de Laboratório Em execução 

OFFSET  13 – Treinamento do Quadro Elétrico Principal Não iniciado 

 

Fonte: COGESN, 2019. 

 

Em complemento aos contratos n.º 6 e 8, os contratos 1A e 2A se destinam a tratar do 

Programa de Nacionalização da Produção (PNP), cujo objetivo é nacionalizar o máximo 

possível o processo de produção dos submarinos fabricados pelo programa, visando alavancar 

a indústria de defesa e obter autonomia e independência na área (BERRIEL, 2016, p. 135). Em 

razão de o PNP estar intimamente ligado ao offset 3, o tema afeto à nacionalização do PROSUB 
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também será abarcado por esta pesquisa. De acordo com o acórdão do TCU (2013, pp. 59-60), 

o PNP se desenvolve com os seguintes contornos: 

 

Programa de nacionalização da produção – item C. 

269. O controle da execução do Programa de Nacionalização da Produção (PNP) se 

faz por meio do Plano de Gerenciamento da Nacionalização da Produção (peça 62), o 

qual apresenta 93 projetos candidatos à nacionalização ordenados por escala de 

prioridade estabelecida pela Marinha. 

270. A implementação desses projetos é monitorada por meio de Fases de 

Implementação, onde cada projeto deve percorrer cinco fases para que se consiga o 

objetivo de nacionalizar determinado componente ou sistema: 

Fase 1: Caracterização do produto. 

Fase 2: Prospecção e seleção de fornecedores 

Fase 3: Negociação 

Fase 4: Decisão 

Fase 5: Processo de acompanhamento de contrato. 

271. Um plano de acompanhamento é anexado a cada contrato e estabelece o 

procedimento a ser seguido pelo fornecedor e seus subcontratados no intuito de 

monitorar a fabricação de cada item a ser nacionalizado. 

272. A estrutura da DCNS para o acompanhamento ainda não se confirmou e aponta 

para uma das duas alternativas: 

i) acompanhamento por meio de uma equipe dedicada; ou 

ii) contratação de uma empresa brasileira para acompanhar a fabricação, o 
controle, a gestão das recomendações da DCNS, bem como os testes de aceitação de 

fabricação. 

273. Os marcos para essa fase são: 

i) DCNS: são definidos em cada Plano de Acompanhamento do contrato com o  

fornecedor, prevendo estágios que permitam garantir o cumprimento do calendário e 

atingimento da qualidade técnica almejada; 

ii) Marinha: testes de aceitação; 

iii) assinatura do Certificado Temporário de Aceitação após a entrega do produto. 

O Plano de Gerenciamento da Nacionalização não identifica quem é responsável por 

assinar o referido certificado” 

  

Em uma análise apressada, toda a parte que abrange a possibilidade de nacionalização 

do PROSUB parece garantir a independência em relação aos fornecedores estrangeiros. 

Contudo, como será abordado mais adiante, grande parte das empresas selecionadas para a 

fabricação de componentes dos submarinos são de indústrias europeias que criaram subsidiárias 

brasileiras, o que coloca em discussão a tão almejada independência tecnológica para projetar 

e construir submarinos. 
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CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DO PROSUB 

 

Para Vedung (1997, pp. 2-3), “avaliação” é o processo de análise retrospectiva 

cuidadosa do mérito, do valor e qualidade da administração, do resultado e do produto das 

intervenções governamentais que se destinam a desempenhar um papel em situações práticas 

futuras. Visando a adotar uma metodologia para fins de avaliação de políticas públicas, existem 

alguns métodos e modelos de avaliação utilizados com tal fim. A partir de agora, serão expostos 

a metodologia e os modelos analíticos utilizados no presente estudo. 

 

 

4.1 – Da Metodologia 

 

4.1.1 – Da Teoria da Intervenção (Evert Vedung) 

 

Para fins de se avaliar os efeitos dos offsets no desenvolvimento da BID brasileira, será 

utilizada a metodologia de avaliação de políticas públicas, com a utilização dos modelos 

analíticos cunhados pelo professor sueco Evert Vedung, através dos quais se observará os 

feedbacks oriundos da intervenção pública originária da política pública (VEDUNG, 1997, p. 

16). A “teoria da intervenção” possibilita ao avaliador perscrutar inúmeras fases da política 

pública, partindo de seu nascedouro através do input, passando pela intervenção em si, pelos 

outputs e culminando nos feedbacks que serão úteis para aprimorar ou remodelar as PP, 

possibilitando inclusive a comparação entre resultados obtidos e pretendidos. No caso ora 

estudado, buscar-se-á avaliar se os resultados pretendidos (desenvolvimento da BID via 

contratos de Offset do PROSUB) foram alcançados quando da análise dos resultados finais dos 

processos envolvendo nacionalização de itens, desenvolvimento da economia local etc. 

No âmbito do PROSUB, ao contrário dos primeiros contratos de offset engendrados 

no Brasil quando foram utilizados offsets comerciais43, as compensações foram avençadas no 

sentido de se utilizar principalmente offsets industriais e offsets tecnológicos (HIRSCHFELD, 

2014; TCU, 2013). A figura 17 expõe a divisão do programa em empreendimentos modulares 

(EM) e mostra a ligação entre os contratos, nos quais é possível identificar a menção a offsets 

(contrato nº 8) tanto no EM-20 (SBR) quanto no EM-19 (SN-BR). 

 

 
43 Cita-se como exemplo a aquisição de aeronaves Gloster Meteor TF-7 e F-8 pela FAB, no princípio dos anos 50, 

que foram objeto de troca pelo valor equivalente em algodão (MODESTI, 2004, p. 30). 
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Figura 17 – O PROSUB e seus Empreendimentos Modulares 

 

 

Fonte: HIRSCHFELD, 2014. 

 

Os offsets tecnológicos foram explicitamente delineados no Quadro 0444, mais 

precisamente nos contratos 3, 4, 6, 18, 20 e 21, todos relacionados à ToT e nacionalização no 

âmbito do programa. Em relação ao offset industrial, o contrato de offset 19 (já concluído) prevê 

a modernização das instalações do AMRJ. O contrato 6.1 (ToT) prevê a transferência de 

tecnologia para fins construção da UFEM e do EBN, sendo que há previsão de nacionalização 

de cerca de 95% para ambos os projetos (BENTO, 2018). Indicadores como o aumento da 

arrecadação tributária e a capacitação da mão de obra local serão úteis para uma análise a partir 

do modelo de Side-Effects (Efeitos Colaterais) proposto por Vedung (1997). Já indicadores de 

offsets e de nacionalização de itens do programa, cuja execução ainda se encontra em 

andamento, não estão disponíveis em fontes primárias, estando apenas presentes de forma 

fragmentada e superficial em algumas apresentações e palestras de oficiais e ex-oficiais da MB 

interessados na propalação de um suposto êxito do programa. Em razão desta falta de 

documentos oficiais com indicadores fidedignos, não será utilizado o modelo de consecução de 

metas e objetivos alcançados.  Por não ser um programa findo, o Modelo de Cumprimento de 

Metas adotará uma sistemática a partir de metas “pretendidas”, mas que ainda não foram 

alcançadas, ou que se alcançadas, não foram devidamente publicizadas de forma transparente 

em fontes primárias. 

 
44 Quadro 04 – Situação das operações de offset no contrato do PROSUB. 
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4.1.2 – Da formação de Clusters (Michael Porter) 

 

Nesta pesquisa será utilizada a metodologia de análise da formação de clusters 

teorizada por Porter (1998, pp. 78-80). Porém, sem maiores delongas, eis que no item 3.3.3 foi 

apresentado o conceito e as características que o compõe, a metodologia será empregada para 

confirmar ou refutar a hipótese de que o PROSUB está contribuindo para um possível 

surgimento de um cluster naval com vocação para a área de produtos de defesa. De acordo com 

estudo realizado pela FIRJAN (2019), quando há convergência setorial, as chances de se 

fomentar a base industrial via encadeamento produtivo são maiores, o que fez com que o 

presente trabalho adotasse a metodologia de Porter para fins de se investigar se o programa ora 

estudado está a contribuir para a formação de um cluster genuinamente nacional, eis que, 

conforme será abordado mais adiante, a desnacionalização das empresas de defesa poderá trazer 

implicações para a avaliação de casos de nacionalização e de transferência de tecnologia. 

 

 

4.1.3 – Da coleta de dados afetos ao PROSUB 

 

Em razão de o PROSUB ser um programa de aquisição que envolve altos valores 

alocados e com uma vasta gama de tecnologia sensível e complexa, é de se esperar que o 

contrato esteja envolto de cláusulas de sigilo e que os documentos fossem classificados 

(BERRIEL, 2016, p. 128). Contudo, conforme já exposto anteriormente, as cláusulas de sigilo 

e de confidencialidade não devem restringir o acesso ao cidadão de dados que não digam 

respeito à propriedade intelectual do programa ou de configuração de sistemas e equipamentos, 

pelo menos em uma democracia liberal, tal como a do Brasil. 

Por ter realizado uma auditoria no contrato do PROSUB onde há inúmeros trechos do 

contrato, neste ponto do trabalho a avaliação utilizar-se-á, como já o vem fazendo no decorrer 

desta pesquisa, dos dados tornados públicos por meio do acórdão TC 005.910/2011-0 (ANEXO 

A) do Tribunal de Contas da União (TCU). O foco recairá sobre o contrato nº 8 que versa sobre 

os offsets, além de abarcar dados relativos ao PNP, contratos nº 1A e 2A, eis que estão 

intimamente ligados aos instrumentos de offset. Os dados numéricos para embasar a avaliação 

do PNP foram fruto de pesquisa baseada em inúmeras apresentações45 de militares responsáveis 

 
45 Todas as apresentações estão indicadas na parte que elenca as referências utilizadas no presente trabalho, onde 

consta a indicação do site de acesso de cada uma. O acesso aos respectivos sites com as apresentações foram 

rechecados até o mês de setembro de 2019, de forma a garantir a fidedignidade das fontes citadas. 
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pela execução do programa. As apresentações fornecem dados relativos às empresas 

selecionadas pelo programa, alguns equipamentos nacionalizados, indicações dos locais onde 

os offsets de treinamento são executados, número de empregos gerados pelo programa, 

indicação de multiplicadores entre outros dados úteis ao trabalho de avaliação. Em somatório 

aos referidos documentos e apresentações, foi feita uma coleta de dados baseada na revisão de 

literatura acadêmica afeta ao tema; análise das leis aplicáveis ao objeto de estudo; relatórios 

orçamentários; além de documentos produzidos por setores da indústria, com destaque para os 

relatórios de inteligência empresarial produzidos pela FIRJAN (2018; 2019). Trata-se, pois, de 

um trabalho que se ampara em dados quantitativos e qualitativos. 

O contrato afeto especificamente para fins de ToT (contrato nº 6) não será 

profundamente analisado por duas razões: a primeira pelo fato de que, tendo em vista que o 

PROSUB não se trata de programa findo, não há qualquer divulgação de dados concretos e 

objetivos de que a tecnologia eventualmente recebida tenha redundado em um projeto 

congênere autóctone, o que, pela ótica das lições de Longo (2007), torna estéril uma avaliação 

da efetividade da ToT; a segunda razão se baseia no simples fato de que o presente trabalho tem 

como escopo principal a utilização das compensações – offsets – e não a ToT em si. Quando o 

pacote de offset abarcar transferência de tecnologia, esta será devidamente discutida, levando 

em consideração as ponderações acima feitas a respeito da situação atual do programa 

inviabilizar uma análise mais escorreita, aprofundada e cientificamente sustentável sobre ToT, 

e que vá além de análise de discursos de eventuais interessados em fazer propaganda de sucesso 

de um programa do qual façam parte ou que possam ser legalmente responsáveis. 

A análise dos impactos dos offsets se mostra uma tarefa difícil, eis que os dados 

relativos às operações não são rotineiramente divulgados e, quando o são, as fontes primárias 

não são fornecidas. Em tais casos, a checagem das informações ou comparação dos métodos 

não se mostra possível, fazendo o pesquisador confiar nos dados que lhes são passados por 

empresas ou governos. Face o interesse de tais atores em legitimar as operações em que estão 

envolvidos, pode ser difícil separar fatos de ficção (ROSSI, 2015, p. 69). Justamente por esse 

motivo, esta pesquisa não utilizou a metodologia de entrevistas, eis que sem documentos ou 

fontes primárias oficiais que amparem as alegações do entrevistado, o peso científico do 

trabalho perderia credibilidade em face da subjetividade de simples declarações 

desacompanhadas de documentos, sobretudo quando os entrevistados compõem um sistema 

altamente hierarquizado, onde raramente um subalterno apontaria um erro no programa que 

expusesse um oficial mais antigo. 
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Contudo, como a pesquisa necessita de fontes mínimas para fundamentar sua análise, 

serão utilizadas apresentações46 de oficiais que contenham um mínimo de dados objetivos e 

numéricos sobre o programa. Seria de bom alvitre que os dados utilizados nesta pesquisa fossem 

fruto de fontes primárias, ou que, pelo menos, as informações e números contidos nas 

apresentações estivessem presentes em documentos oficiais disponíveis na página do programa 

para fins de acesso à informação pelo cidadão. Até mesmo porque se tais dados fossem 

sigilosos, estes não estariam disponíveis em sítios de internet e exibidos em palestras públicas, 

porém restrita a poucos participantes. 

 

 

 

4.2 - Avaliação a partir dos modelos propostos por E. Vedung 

 

Luiz Pedone (1986) aduz que o governo ao se deparar com uma necessidade, busca 

por meio do exercício político a ação para responder à demanda. Para fins de se avaliar a ação 

governamental no sentido de estruturar uma resposta na forma de políticas públicas, utilizar-se-

á o Modelo de Atingimento de Metas e o Modelo de Stakeholders, ambos propostos por Evert 

Vedung, e que se baseiam na Teoria da Intervenção, que por sua vez se utilizam de feedbacks. 

Porém, ao se analisar os resultados e seus respectivos feedbacks é possível utilizar a teoria da 

intervenção para identificar o momento da decisão política (input), os instrumentos normativos 

que deram origem à política pública (outputs), além dos resultados, que neste caso, utilizam o 

programa do PROSUB como objeto de estudo. Para uma melhor compreensão dos instrumentos 

utilizados pelo Estado para alcançar o resultado pretendido, inclusive indicando os instrumentos 

políticos e legais usados na criação de determinada PP, foi elaborado o fluxograma abaixo a 

partir do Modelo Simplificado da Teoria da Intervenção (VEDUNG, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 As apresentações em ordem cronológica: (TALON, 2012), (ARTHOU, 2014), (HIRSCHIFELD, 2014) 

(NEVES, 2015a), (NEVES, 2015b), (KOGA, 2016), (ALVES, 2016), (BENTO, 2018) e (MONTEIRO, 2018). 
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Fluxograma 02 – Aplicando a Teoria da Intervenção (simplificada) ao PROSUB 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em VEDUNG, 1997. 

 

Ao se analisar o referido fluxograma, a intervenção é iniciada pelo Governo Brasileiro 

(inputs) através da elaboração dos documentos de defesa, que buscam o fomento da BID e 

definem quais os são os projetos estratégicos de cada força, neste caso o PROSUB. Também se 

vislumbram as saídas – contratos e os principais atores envolvidos – que viabilizarão o 

cumprimento dos objetivos pretendidos. Após uma análise da intervenção deflagrada pela 

tomada de decisão oriunda dos documentos de defesa e, posteriormente, pelo acordo estratégico 

assinado junto à França que possibilitou a origem do PROSUB, uma segunda intervenção foi 

encetada de forma a planejar as fases, os objetivos e as metas do programa. O quadro 05 
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demonstra a divisão dos EM, sua vocação (tecnologia envolvida) e as metas globais e parciais 

de cada um. 

 

Quadro 05 - Empreendimentos Modulares do PROSUB 

EM Título Meta Global Meta Parcial 

18 

Infraestrutura, 

construção e 

manutenção de 

submarinos. 

Dotar o país de infraestrutura para 

construção, manutenção e operação de 

submarinos. 

- Construção de um 

estaleiro naval e de uma 

base naval; 

- Construção e aquisição 

de próprios nacionais 

residenciais. 

19 

Construção de 

submarino de 

propulsão nuclear. 

Dotar a Marinha de submarino com 

propulsão nuclear, a fim de contribuir para a 

garantia de negação do uso do mar e o 

controle marítimo das áreas estratégicas de 

acesso ao Brasil, além de permitir a 

manutenção e o desenvolvimento da 

capacidade de construção desses meios 

navais no país. 

- Obtenção da plataforma 

do submarino com 

propulsão nuclear; 

 

- Obtenção da propulsão 

nuclear para o submarino 

nuclear. 

20 

Construção de 

submarinos 

convencionais. 

Dotar a Marinha de novos submarinos, a fim 

de contribuir para a garantia de negação do 

uso do mar e o controle marítimo das áreas 

estratégicas de acesso ao Brasil, além de 

permitir a manutenção e o desenvolvimento 

da capacidade de construção desses maios 

navais no país. 

- Obtenção de submarinos 

de propulsão 

convencional; 

- Obtenção de torpedos e 

contramedidas para 

emprego dos S-BR. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do TCU, 2013. 

 

A partir da análise dos dados do acórdão redigido pelo TCU com as metas globais e 

parciais, lavrado em 2013, é possível aplicar o Modelo de Cumprimento de Metas (pelo menos 

as metas previstas) a partir da política pública deflagrada pelos policymakers responsáveis pela 

implementação do PROSUB. A figura 18 representa a cadeia de ação iniciada pelo programa 

sobre inúmeros fatores determinantes de uma condição prévia que se objetiva modificar.  
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Figura 18 – Desenvolvimento da Teoria da Intervenção a partir do PROSUB 

 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando modelo de VEDUNG, 1997, p. 225 e alimentado com 

dados do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU, 2013). 

 

Como bem salientado por Berriel (2016, p. 99), quando a política pública é analisada 

pelo viés da intervenção, vale ressaltar que as setas presentes no modelo “representam a 

influência do programa sobre a situação-problema, não um desencadeamento do mesmo”. Não 
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se trata de um desdobramento do programa ora avaliado, mas sim da influência sobre a condição 

que a intervenção via PP busca modificar. 

 

 

4.2.1 – Modelo de Cumprimento de Metas 

 

O modelo baseado no cumprimento de metas (goal-attainment, em inglês) se trata de 

uma abordagem avaliativa de longo prazo. Neste modelo, a avaliação busca auferir se os 

objetivos inicialmente esperados foram alcançados, sendo uma espécie de avaliação da eficácia 

da política pública fruto da intervenção estatal. Os dois pilares básicos deste modelo são a 

medição da meta e a avaliação do impacto da intervenção. Na consecução do objetivo da 

medição, a questão principal é: os resultados estão de acordo com os objetivos da intervenção? 

E para avaliar o impacto, a questão da avaliação pode ser formulada da seguinte forma: os 

resultados são produzidos pela intervenção? A avaliação do cumprimento de metas é um 

modelo simples, seu primeiro passo envolve identificar os objetivos da intervenção, expor seu 

significado e ordem de classificação, tornando-os objetivos mensuráveis e sendo capaz de 

determinar até que ponto eles são realizados na prática. Em um segundo momento, cabe 

determinar o grau em que a intervenção promoveu ou atenuou a realização dos objetivos 

perseguidos pela PP (VEDUNG, 2013, p. 388). O panorama da anatomia simples do modelo 

ora em análise é descrita na figura 19. 

 

Figura 19 – Modelo goal-attainment 

 

 

 

Fonte: VEDUNG, 2013, p. 389. 
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Apesar de existir uma gama de trabalhos acadêmicos que defendam que o PROSUB 

tenha resultado, mesmo que parcialmente, no cumprimento de metas e objetos do programa, 

este autor entende que tal análise se mostra prematura, sobretudo as avaliações sobre ocorrência 

de ToT, eis que o programa ainda não chegou ao fim. Reforçando tal argumento, como já 

diversas vezes reiterado nesta pesquisa, de acordo com as lições de Longo (2007), a ToT ocorre 

com a transmissão do know-why e não apenas com transmissão de know-how. A construção de 

submarinos está adstrita ao know-how, já o know-why estará configurado quando o Brasil passar 

a projetar e a desenvolver submarinos, fase esta ainda não executada de forma concreta. E ao 

que tudo indica, ainda demorará muito tempo para se concretizar em razão de sérias restrições 

relativas à propriedade intelectual e do prazo de 13 anos para que o Brasil possa explorar 

eventual conhecimento adquirido, tudo conforme apurado pelo TCU (2013. p. 77), vejamos: 

 

367. No item 398, a equipe manifestou preocupação quanto a aspectos vinculados à 

propriedade intelectual dos projetos contratados sob o Prosub. Levantaram-se 

algumas questões acerca de propriedade intelectual dos projetos, cujas cláusulas 

contratuais importavam restrições severas para a Marinha. Divergindo da afirmação, 

a Marinha apresenta excerto da cláusula 2.5 do Contrato 6, na forma e com os 

destaques do original abaixo reproduzidos, para justificar a conclusão de que a 

afirmativa da equipe difere substancialmente do que consta do contrato: 

Contrato 6 (Cláusula 2.5) – “Projetos Futuros da MARINHA. As formas de 

Transferência de Tecnologia, a transferência de Know how, a prestação de 

Assistência Técnica, a Transferência de Documentos, Treinamento e Suporte 

– DTS e a transferência de Informações técnicas e expertise, pela DCNS à 

MARINHA, e de organização da sua recepção pela MARINHA visarão ao 

seu completo domínio por parte da MARINHA e do seu Corpo Técnico, 

permitindo a livre utilização pela MARINHA de seu conteúdo para o 

desenvolvimento e elaboração dos futuros projetos da MARINHA, abaixo 

discriminados, para seu uso exclusivo, sem qualquer custo adicional ou 

exigência de qualquer autorização ou licença de uso adicional ...” 

368. A manifestação da equipe não difere do que está no contrato. Observe que a 

“livre utilização” do conhecimento transferido será para o “desenvolvimento e 

elaboração dos futuros projetos da MARINHA, abaixo discriminados...” (grifamos). 

Há, portanto, restrições, que são (peça 83, p.34): 

a) impedimento de construir novas embarcações com base no projeto original – 

cláusula 2.5, iii; 

b) necessária observância de requisitos estabelecidos para o SN-BR e para o 

Estaleiro e Base Naval nos futuros projetos de submarinos nucleares brasileiros e 

estaleiros e bases navais – cláusula 2.5, iv e v. 

369. Ainda sobre restrição à propriedade intelectual, ela alcança até mesmo 

conhecimento não oriundo dos ajustes firmados entre Marinha e DCNS. Nesse 

sentido, deve-se observar a limitação à exportação, constante da cláusula 2.5.1 do 

contrato 6, que consiste no impedimento, por 13 anos, a partir da vigência dos 

contratos atuais, de negócios que envolvam a venda, cessão ou transferência de 

submarinos de propulsão convencional distintos do S-BR, a menos que a DCNS e a 

Marinha concordem com a operação. Portanto, mesmo que a Marinha desenvolva seu 

próprio projeto de submarino convencional nesse ínterim, ela estará impedida, a 

menos da concordância da DCNS, de negociá-los. 

370. Portanto, há sim restrições oriundas dos ajustes firmados com a DCNS.  
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Destarte, existindo inúmeras lacunas contratuais que já se apresentam como barreiras 

para eventuais projetos autóctones de submarinos, se mostra razoável que se espere pela 

conclusão do projeto para que o modelo de cumprimento de metas possa ser melhor aplicado 

visando a avaliar se as metas globais e parciais do PROSUB foram cumpridas. Avaliações 

desprovidas de fontes primárias e fidedignas se mostram um obstáculo para uma efetiva 

utilização deste modelo analítico, resultando, não raro, em uma espécie de análise de discurso 

desprovida de estatísticas documentalmente comprovadas. 

 

 

4.2.2 – Modelo de Side-Effects (Efeitos Colaterais) 

 

Ao contrário do modelo de cumprimento de metas que carece de indicadores 

fidedignos que possam embasar uma avaliação mais aprofundada partindo daquele modelo, o 

PROSUB já produziu inúmeros indicadores de efeitos colaterais, tais como: aumento da 

arrecadação tributária, capacitação da mão de obra local e projetos sociais oriundos do 

programa, que serão úteis para uma análise a partir do modelo de Side-Effects (Efeitos 

Colaterais) proposto por Vedung (1997; 2013). O modelo de efeitos colaterais implica em uma 

ampliação do objeto do modelo de cumprimento de metas, a ideia subjacente é que as 

intervenções públicas podem produzir outros efeitos além dos resultados pretendidos, que, por 

sua vez, podem servir de motivo para novas intervenções. De um dado ponto de vista, um efeito 

colateral pode ser definido como pelo menos uma consequência da intervenção, que não pode 

ser incluída entre as principais metas ou objetivos desejados. Os principais efeitos são as 

consequências reais, esperadas e desejadas, que são pelo menos parcialmente produzidos pela 

intervenção. Os efeitos colaterais podem ser imprevistos, mas também antecipados e 

considerados nos cálculos anteriores às decisões de adoção de PP. Eles podem ser benéficos, 

bem como prejudiciais (VEDUNG 1997, pp. 49-50; 2013, pp. 390-391). 

Os avaliadores e formuladores de políticas públicas devem prestar atenção aos efeitos 

colaterais, porque subprodutos, prejudicial ou benéfico, são fatores cruciais em todo julgamento 

inclusivo da operação de uma intervenção. Ainda mais nos casos em que se pretende fazer uma 

avaliação de um programa público, que normalmente são complexos e, em certa medida, são 

imprevisíveis e de forma recorrente resultam em efeitos colaterais que não foram originalmente 

previstos, sendo interessante se fazer uma avaliação para mapear e avaliar o valor desses efeitos 

colaterais (VEDUNG, 2013, p. 391). 
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Ao se analisar os efeitos provocados pela implementação do PROSUB na cidade de 

Itaguaí, é possível observar que os investimentos federais realizados naquele município 

contribuíram para o crescimento econômico local. De acordo com a Carta Política da República, 

compete aos municípios instituir e regulamentar a criação do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), sobre a transmissão inter vivos (ITBI) e sobre serviços de 

qualquer natureza (ISS) na forma da lei (BRASIL, 1988). A participação de tais impostos na 

arrecadação total do município de Itaguaí alcança, em média, 40% das receitas da 

municipalidade (ALMEIDA; VASCONCELOS; ZANON, 2017), conforme dados presentes na 

Tabela 04 e no Gráfico 06, elaborados a partir de dados do Portal de Transparência das Contas 

Públicas de Itaguaí-RJ. 

 

Tabela 04 - Principais Receitas de Itaguaí (2008 – 2013) 

 

 

 

Fonte: (ALMEIDA; VASCONCELOS; ZANON, 2017, p. 9) 

 

 

Gráfico 06 – Evolução na arrecadação do ISS do município de Itaguaí 

 

 

 

Fonte: (ALMEIDA; VASCONCELOS; ZANON, 2017, p. 9) 
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Com base nos dados obtidos e expostos na tabela 04, resta evidente que a arrecadação 

de ISS mantém um crescente índice de arrecadação desde 2008, o que denota o potencial que 

um programa da magnitude do PROSUB pode contribuir com o aumento da arrecadação local. 

O setor de serviços, dentre todos os tributos ora estudados, é o que tem maior participação na 

economia, até mesmo pela razão de o fato gerador daquela obrigação tributária ser justamente 

a prestação de serviços. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 2014, o setor de serviços ocupou espaço de destaque no que diz respeito à 

contribuição para a geração de postos de trabalho. No caso específico de Itaguaí, o IBGE 

apontou que 60% das pessoas ocupadas estão alocadas no setor de serviços. Entre os anos de 

2008 e 2013, apenas o setor da agricultura não contou com alterações positivas, possivelmente 

em razão de uma migração da população ocupada do campo para os demais setores, 

provavelmente decorrente da nova demanda provocada pelo PROSUB (ALMEIDA; 

VASCONCELOS; ZANON, 2017, p. 10). Em relação ao setor industrial, este intimamente 

ligado ao programa, cabe destacar os dados da tabela 05 onde se constata que o setor industrial 

teve um aumento significativo de pessoas empregadas, notadamente no ano de 2012, ano em 

que ultrapassou o setor de serviços como maior empregador, o que não é comum na maioria 

das cidades que são avaliadas pelo IBGE. 

 

Tabela 05 – Pessoas ocupadas em Itaguaí por setor (2008 – 2013) 

 

 

 

Fonte: (ALMEIDA; VASCONCELOS; ZANON, 2017, p. 10) 

 

Segundo dados do IBGE, o setor da indústria  foi o que apresentou o maior crescimento 

no período de 2008 a 2013, com cerca de 43% de crescimento, atingindo seu ponto culminante 

no ano de 2012, quando apresentou crescimento de cerca de 104% em comparação ao ano 

anterior, conforme dados exibidos na Tabela 06. No sítio de internet alocado ao programa, há 

a informação de que um dos maiores benefícios oriundos do PROSUB é o incremento da 

arrecadação do Município de Itaguaí. Com o programa, foram gerados cerca de R$ 850 milhões 
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em tributos federais, estaduais e municiapais, sendo que até o final de 2014 foram pagos R$ 

276,15 milhões somente ao Município de Itaguaí (MARINHA DO BRASIL, 201947).  

 

Tabela 06 – Crescimento do número de pessoas ocupadas em Itaguaí por setor 

 

 

Fonte: (ALMEIDA; VASCONCELOS; ZANON, 2017, p. 10) 

 

De acordo com Monteiro (2018) e Bento (2018), somente o Complexo Naval de 

Itaguaí foi responsável pela criação de 4.800 empregos diretos e 12.500 empregos indiretos. 

Tais números tendem a aumentar quando se leva em consideração a geração de empregos em 

todos os contratos do programa, eis que em seu auge, o PROSUB estima gerar 22.017 empregos 

diretos e quase 40.000 indiretos, com grande participação de mão de obra especializada 

(ALVES, 2016). 

A comunidade local, notadamente do Município de Itaguaí, passou a contar com 

inúmeros projetos sociais de qualificação técnica laboral e educacional criadas pela Marinha do 

Brasil, pela Itaguaí Construções Navais (ICN) e por outras entidades parceiras, o que gerou um 

efeito colateral positivo de caráter assistencialista junto à comunidade do entorno geográfico 

do programa (ARTHOU, 2014). Como efeitos colaterais positivos, conforme consta na página 

de internet do programa48, cita-se os seguintes projetos: 

 

- Educação Ambiental para os Trabalhadores da Obra: 

 O projeto de Educação Ambiental para os trabalhadores da obra visa promover conhecimentos 

necessários à conscientização sobre questões ambientais junto aos integrantes do Projeto EBN, 

motivando-os para a corresponsabilidade; 

 

- Programa Alimento Justo: 

 
47 Disponível em: https://www.marinha.mil.br/prosub/. Acessado em 03. out. 2019. 

48 Disponível em: https://www.marinha.mil.br/prosub/responsabilidade-social. Acessado em 03. out. 2019. 
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A Marinha do Brasil apoia o Programa Alimento Justo que incentiva a agricultura familiar na 

região de Itaguaí. Criado com o objetivo de capacitar os agricultores locais para o 

desenvolvimento de suas atividades, de forma autônoma e sustentável, buscando como 

resultado final o resgate da autoestima, a valorização do trabalho, o desenvolvimento pessoal, 

o crescimento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida. O programa conta com 32 

famílias cadastradas. Dessas, 16 famílias obtiveram a Declaração de Aptidão ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com o apoio da Marinha; 

 

- Programa Inglês num Click: 

O Projeto oferece aulas de inglês gratuitas à comunidade local, sendo uma oportunidade para o 

indivíduo explorar e desenvolver suas habilidades, capacitando-se para o acesso ao 

conhecimento e com potencial para atender ao setor de turismo. Até o momento foram formadas 

70 pessoas; 

 

- Programa Caia na Rede: 

O objetivo é promover a alfabetização digital gratuitamente, contribuindo para o 

desenvolvimento social, econômico e tecnológico da comunidade.  Em Itaguaí, o Projeto foi 

implantado para atender moradores da Ilha da Madeira, onde a Marinha do Brasil está 

construindo um Estaleiro e uma Base Naval. Os alunos têm à disposição uma sala com dez 

computadores doados pela empresa Dell e, sob a orientação de tutores, aprendem informática 

básica. O Caia na Rede é uma oportunidade para o indivíduo desenvolver suas habilidades e ter 

acesso ao conhecimento. Até o momento foram formadas 201 pessoas; 

 

- Programa Acreditar: 

O Programa de Qualificação Profissional Continuada “Acreditar” forma profissionais para 

atuar no setor de construção e promove a inclusão de pessoas no mercado de trabalho. O 

Programa foi implantado em 2010 para atender a demanda gerada com as obras de Construção 

do Estaleiro e da Base Naval. Até o momento foram qualificadas cerca de 450 pessoas, em 

diversas especialidades: solda, traço de corte, interpretação de desenho industrial, 

instrumentação e controle, instalações de sistemas elétricos industriais, mecânica de 

manutenção, operação mantenedora, entre outras. Mais da metade dos formados foi 

imediatamente contratada para trabalhar nas obras do estaleiro e cerca de 100 profissionais 

foram promovidos em menos de um ano; 
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- Centro de Atendimento ao Público 

Espaço criado para facilitar a comunicação entre a comunidade e o empreendimento. O centro 

disponibiliza um 0800 para contato e é visitado principalmente pela população local, lideranças 

comunitárias, autoridades municipais, imprensa e organizações não governamentais locais. Até 

o momento foram atendidas 1.909 pessoas; 

 

- Curso de "Moço de Convés" 

A Ilha da Madeira é um tradicional reduto de pescadores artesanais. Esses marujos tiveram 

também oportunidade de ingressar na Marinha Mercante a partir do curso Moço de Convés, 

promovido pela COGESN, nas instalações da Associação de Pescadores e Lavradores da Ilha 

da Madeira (APLIM). Conduzido pelo Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), com o apoio da 

Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, o curso formou aquaviários para atividades 

em rebocadores, dragas de grande porte, embarcações de apoio marítimo, embarcações de 

turismo e outras; 

 

- Programa Cisne Branco 

O Projeto Cisne Branco foi criado com o objetivo de promover ações socioeducativas junto à 

comunidade da ilha da Madeira, localidade mais próxima às obras do Estaleiro e da Base Naval 

(EBN), e também junto ao município de Itaguaí. Além das ações socioeducativas, o Projeto 

Cisne Branco contempla eventos referentes à divulgação das atividades desenvolvidas pela 

Marinha do Brasil, como ciclo de palestras sobre as formas de ingresso na instituição. O Projeto 

realiza ainda, oficinas de inglês e informática, as aulas são ministradas duas vezes por semana 

na sede da Associação de Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira (APLIM) para a 

população local. 

 

A vasta gama de projetos e ações socioeducativas denota o forte compromisso da 

administração pública em promover o aumento do bem-estar social da população do entorno 

regional do PROSUB. Os efeitos colaterais ora abordados partem do incremento da atividade 

econômica do Município de Itaguaí, perpassa pelos importantes projetos de integração com a 

população local, ora qualificando-a profissionalmente, ora provendo assistência educacional, 

além de oferecer apoio para a capacitação da agricultura local para desenvolver suas atividades 

de forma sustentável. Neste ponto, o programa resultou em muitos projetos fecundos e de 
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interesse da população local, com destaque para a criação de importantes postos de trabalho no 

âmbito daquela municipalidade. 

Muito embora alguns efeitos colaterais estejam fora do escopo principal do PROSUB, 

tal como o incremento da arrecadação tributária, este já era esperado. Outros como a iniciativa 

de criar um projeto com a finalidade de desenvolver uma agricultura sustentável, claramente 

estão fora da área alvo (ou escopo principal) do programa e tampouco eram esperados. Efeitos 

colaterais positivos na área alvo do programa se revelam com o incremento da atividade 

empresária na área de defesa. Também há a possibilidade de surgirem efeitos colaterais 

prejudiciais, como exemplo, a crescente desnacionalização das empresas de defesa, o que pode 

colocar em xeque um dos objetivos principais do programa, eis que a tecnologia poderá voltar 

para o transferidor por via da aquisição da empresa escolhida como recebedora de tecnologia 

do programa49, provavelmente como forma de restringir a circulação no país da tecnologia 

transferida. A figura 20 aponta alguns exemplos de efeitos colaterais que servem para ilustrar 

de forma didática o modelo de side-effects cunhado por Vedung (1997; 2013). 

 

Figura 20 – Efeitos colaterais no âmbito do PROSUB 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no modelo de side-effects de Vedung (2013) 

 
49 O TCU (2013) alerta em seu acórdão que a DCNS foi inicialmente responsável pela seleção das empresas, o que 

poderia resultar no retorno da tecnologia transferida para o transferidor nos casos de empresas que viessem a se 

tornar subsidiárias da própria DCNS ou de outro grupo de capital estrangeiro. 
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4.2.3 – Modelo de Stakeholders 

 

O modelo de avaliação chamado de Stakeholders se baseia em uma análise das 

reivindicações das partes interessadas, suas preocupações e respectivos objetivos em relação ao 

objeto da intervenção estatal. Cabe ao avaliador mapear os principais atores afetados pela 

política pública analisada, não há uma preocupação específica para com alguma parte 

interessada, o escopo da análise deve ser amplo e contemplar todos aqueles que sejam afetados 

pelo objeto da intervenção ou que tenham interesse em seus resultados. A avaliação que se 

baseia nas partes interessadas começa com o avaliador mapeando os principais grupos 

envolvidos ou que possa ter interesse no conteúdo, execução, resultados e organização da 

intervenção. O avaliador identifica as pessoas que iniciaram, elaboraram, financiaram e 

adotaram a intervenção (normalmente os políticos). Ela identifica aqueles que são responsáveis 

pela implementação, destaca os principais destinatários da intervenção e, eventualmente, os 

afetados indiretamente. (VEDUNG, 2013, pp. 394-395). O professor Evert Vedung desenha o 

modelo a partir de uma intervenção estatal em locais alvos de assistência social conforme 

exposto na figura 21. 

 

Figura 21 – Exemplo de avaliação baseada no Modelo de Stakeholders 

 

 

Fonte: VEDUNG, 2013, p. 395. 

 

A partir do modelo baseado na presença de stakeholders proposto por Vedung (2013), 

é possível aplicar a metodologia para fins de mapeamento dos atores envolvidos e afetados por 

um programa da magnitude do PROSUB. Esse mapeamento, sinteticamente exposto na figura 
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22 será de extrema valia quando se passará a estudar o eventual surgimento do fenômeno da 

“clusterização” no entorno geográfico da cidade de Itaguaí e arredores, cidade esta onde estão 

localizadas as principais instalações voltadas para o programa, entre as quais a ICN, a 

NUCLEP, o EBN, a UFEM entre outras instalações vitais para o programa. Mais adiante será 

demonstrado que conceitos como Stakeholders, clusters e o conceito de Tripla Hélice se inter-

relacionam e são complementares. 

 

Figura 22 – Principais atores envolvidos no contrato do PROSUB 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no conceito de Vedung (2013, p. 395). 

 

Os atores acima elencados são aqueles que possuem algum interesse ou são afetados 

pela intervenção estatal efetivada via PROSUB. O principal ator interessado é a Marinha do 

Brasil, órgão do Governo Federal que zelará pela execução do programa e que diretamente fará 

uso do produto final de cada contrato, seja para operação dos submarinos convencionais e o 

nuclear, seja para operar e utilizar como base o EBN cuja construção está prevista no contrato 

entabulado entre o Governo Brasileiro e o Governo Francês, razão esta que os tornam atores 

interessados, pois são os viabilizadores do programa. O setor financeiro igualmente se torna um 

ator interessado, e até mesmo primordial, ao prover as condições de financiamento e 

fornecimento de garantias bancárias para fins de pagamento do contrato. O setor industrial 

naval, a indústria mecânica e de metalurgia também têm participação significativa por atuarem 

comercialmente em áreas afetas ao programa, o que as torna elegíveis como atores interassados 
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na empreitada. Empresas como a EMGEPRON, AMAZUL, ICN, Odebrecht e tantas outras 

empresas fornecedoras de equipamentos e serviços que tenham capacidade de atender as 

demandas do PROSUB são igualmente interessadas no programa. Assim como a comunidade 

local, notadamente do Município de Itaguaí, que passou a contar com inúmeros projetos sociais 

de qualificação técnica profissional e educacional, o que gerou um efeito colateral positivo 

conforme abordado no subcapítulo anterior. As universidades como centro do saber e 

significativamente responsáveis pela produção do conhecimento completam o rol dos atores 

elencados na figura 22. 

Toda essa gama de atores interessados, notadamente as empresas, as universidades e 

os próprios órgãos estatais mapeados por via do modelo de stakeholders compõe uma espécie 

de encadeamento produtivo (FIRJAN, 2019), o que pode resultar na formação de um cluster de 

defesa no entorno geográfico de Itaguaí e que será abordado mais adiante. 

 

 

4.3 – Avaliação a partir da clusterização 

 

4.3.1 – A formação de clusters no plano internacional 

 

Clusters são formados por empresas e instituições, de um mesmo ramo ou segmentos 

de atividade relacionados e correlatos que se encontram instaladas em uma área geográfica 

próxima, com relações formalizadas e integradas, gerando conhecimento e desenvolvimento 

para todos os atores da indústria (FIRJAN, 2018). Rossi (2015, p. 127) cita como exemplo de 

cluster, o arranjo produtivo tecnológico mais conhecido como Vale do Silício, localizado na 

Califórnia-EUA, em claro exemplo de que a clusterização não é um fenômeno novo mundo 

afora. Em um exercício de reflexão, cabe questionar se o complexo tecnológico aeronáutico 

não seria um exemplo brasileiro de surgimento de um cluster regional. Porém no âmbito da 

defesa naval, inegável que ainda há muito a ser feito para que se viabilize o surgimento de um 

cluster regional fluminense. No resto do mundo, o fenômeno da clusterização não chega a ser 

uma novidade, inúmeros países buscaram incrementar sua capacidade produtiva aproveitando-

se da “clusterização” de setores industriais considerados estratégicos. 

Na Malásia, a Boustead Naval Dockyard, uma empresa de transporte de propriedade 

do governo com sede em Lumut e com capacidades no setor de defesa naval, havia usado várias 

compras do governo para estabelecer um cluster marítimo em Lumut e Manjung, região norte 

da Malásia. Existem cerca de 200 indústrias marítimas especializadas em vários recursos nos 
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setores de transporte marítimo e afins, baseadas em Lumut e Manjung atendendo a Boustead. 

Da mesma forma, uma academia naval foi criada para treinar a marinha daquele país e para 

desenvolver a indústria em tecnologia marítima. Há uma organização de pesquisa em defesa do 

governo que também está localizada nas proximidades da Boustead para realizar pesquisas no 

setor marítimo. A empresa também está planejando construir uma universidade marítima. Além 

disso, cabe destacar o desenvolvimento de vários aglomerados aeroespaciais em todo o mundo, 

incluindo a região sul da França, cobrindo áreas como Marselha e Marignane, especializada na 

fabricação de peças de aeronaves e design de helicópteros. Além disso, Sevilha na Espanha é 

outra área de cluster aeroespacial, principalmente para a produção de peças e componentes do 

A400M50, para a montagem e produção de simuladores. Empresas como a European Aeronautic 

Defence and Space (EADS) e Indra têm sua base em Sevilha. Outros países, que também 

usaram offsets para o desenvolvimento de clusters, incluem África do Sul, Canadá, Turquia e 

Índia. Os aglomerados aeroespaciais e de defesa da Índia estão espalhados por todo o setor 

aeroespacial em Bangalore, com destaque para as empresas HAL, BELL, Barath Electronics, 

Nasik voltadas para equipamentos aeroespaciais orientais, já Bombaim se destaca com 

indústrias como Mazagone Dockyard principalmente como cluster marítimo 

(BALAKRISHNAN, 2013, pp. 223-224). 

Em relação ao nicho da indústria naval de defesa, especificamente na França, o 

segmento industrial naval está sob o domínio da empresa Naval Group, antiga DCNS. Além 

desse grande grupo, inúmeras empresas do setor naval e marítimo se estabeleceram em várias 

cidades francesas, formando assim, um cluster naval e marítimo. Em Bagneux são oferecidos 

serviços de vigilância e militar, a cidade de Cherbourg é responsável pela produção de 

submarinos, em Issy-les-Moulineaux se pesquisa energia marinha renovável e energia nuclear 

civil, Lorient é voltada para a área de sistemas de defesa naval de superfície, já Marseilles é 

vocacionada para a área de energia nuclear civil, Nantes-Indret é voltada para pesquisa e 

desenvolvimento, com ênfase em submarinos e propulsão nuclear, em Saint-Tropez se 

desenvolvem atividades na área de armas submarinas (torpedos). Outras cidades também 

desenvolvem atividades correlatas com a indústria naval de defesa, sendo que em Paris está 

situada a sede operacional do Naval Group (ROSENDO; PEDONE, 2016, pp. 46-47). 

Na Europa, particularmente no âmbito da União Europeia (UE), as reconfigurações 

produtivas das indústrias de defesa dos países mais industrializados adotam uma competição 

cooperativa e não predatória. Esse arranjo cooperativo favorece a competitividade internacional 

 
50 O A400 é uma aeronave de transporte militar fabricada pela empresa EADS. 
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dos grandes grupos de defesa europeus frente aos pertencentes aos EUA, China e Rússia 

(ROSENDO, PEDONE, 2016, p. 43), países que detém parcela significativa do mercado global 

de armamentos (SIPRI, 2018). Visando a criação de um ambiente sinérgico de cooperação, os 

offsets são um canal que poderia fornecer o impulso para melhorar a criação de redes entre 

setores e instituições do sistema e aumentar a capacidade inovadora das empresas e a sua 

capacidade de identificar e absorver tecnologia. As compensações estão sendo usadas 

recentemente para desenvolver parques tecnológicos que fornecem a plataforma para que 

ocorra essa interação. As compensações continuarão a ser usadas como um modo de entrar na 

cadeia de suprimentos das empresas de primeiro nível. Os países menores veem as 

compensações como uma rota importante para entrar na cadeia de suprimentos e garantir 

trabalho. Os acordos de offset sempre foram utilizados de forma a explorar e solicitar parcerias, 

especialmente entre multinacionais e empresas locais. A parceria é vista como um modelo 

viável para compartilhamento de tecnologia, reduzindo enormes custos de capacitação para 

empresas locais (BALAKRISHNAN, 2013, pp. 225-226). 

 

 

4.3.2 – O cluster de defesa fluminense 

 

De acordo com o relatório de inteligência setorial da Firjan (2019), para que se possa 

usufruir das vantagens competitivas de um cluster, entre as quais, o fácil acesso aos 

fornecedores de componentes, ao desenvolvimento de canais de informação privilegiados, à 

captação de mão de obra especializada, ao desenvolvimento e acesso às tecnologias etc., se faz 

necessário delinear uma estratégia de atuação visando criar as seguintes condições: 

 

▪ Integração com aproximação dos atores locais; 

▪ Geração de inovação pela interação;  

▪ Aproximação entre grandes, médias e pequenas empresas da região; 

▪ Estudo e valorização das potencialidades regionais; 

▪ Identificação, estruturação e execução de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação 

através de encadeamentos produtivos; 

▪ Fomento e atração de empresas para a região;  

▪ Formação e qualificação de talentos locais; e 

▪ Geração de emprego e renda no território. 
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O Rio de Janeiro, estado onde se situam as principais instalações do PROSUB, faz 

parte de um entorno estratégico ligado à defesa que envolve tanto questões históricas quanto 

geopolíticas. O estado pode ser considerado um ator central na área de defesa, tanto pelo fato 

de ser “celeiro” para empresas e instituições governamentais do setor, conforme ilustrado na 

figura 23, quanto por possuir uma geografia favorável para o surgimento de um cluster naval 

em razão de possuir duas importantes regiões portuárias (FIRJAN, 2019), uma situada na 

capital e outra localizada em área adjacente às instalações da UFEM, NUCLEP e do EBN, em 

Itaguaí. 

 

Figura 23 – Empresas e instituições que viriam a compor o cluster fluminense 

 

Fonte: Relatório de Inteligência Setorial da Firjan (2019). 

 

Conforme demonstrado na figura anterior, a forte presença fluminense no setor de 

defesa não se resume a presença de organizações militares. O estado conta com universidades 

e centros de pesquisas que vão além dos castrenses IPqM (Instituto de Pesquisas da Marinha) e 

CTEX (Centro Tecnológico do Exército), e possuiu empresas tradicionais do ramo de produção 

bélica, tais como: Condor Tecnologias Não Letais, Imbel, Emgepron, Turbomeca (Safran 

Group), Helibras (centro de treinamento de pilotos), ICN, Nuclep, Ares, entre outras (FIRJAN, 

2019). Essa vocação para a área de defesa é reforçada pela grande capacidade da cidade de 
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Niterói em contribuir com demandas do PROSUB em razão de possuir inúmeros estaleiros em 

seu entorno geográfico, vários deles sediados na cidade. 

De acordo com dados do Portal Naval51, a cidade de Niterói conta com cerca de 10 

estaleiros somente em seu território, se for considerado o seu entorno geográfico, esse número 

é ampliado para cerca de 15. Niterói tem grande potencial para formar um cluster naval 

niteroiense, que neste caso poderia criar uma relação sinérgica com projetos vindouros da ICN 

e EBN, ainda mais pelo fato de o município hospedar a sede da esquadra brasileira, onde 

funciona a Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), e de estar relativamente perto do AMRJ, 

importante estaleiro naval militar, e que se encontra na capital do estado, a cerca de meros 13 

quilômetros de distância de Niterói. Ainda de acordo com o Portal Naval, Niterói conta com 

estaleiros de elevada capacidade e que possuem longa tradição no setor naval, com destaque 

para os estaleiros Enavi/Renavi, Estaleiro Mauá, Aliança, Vard (Fincantieri company), UTC 

Engenharia, todos localizados em Niterói, e o Estaleiro Bravante (São Miguel) situado no 

município limítrofe de São Gonçalo. Em todo o estado do Rio de Janeiro, Niterói possui o maior 

número de empresas vocacionadas para o setor naval. 

Os debates sobre uma possível clusterização regional via PROSUB ainda são 

seminais, porém os primeiros passos já estão sendo dados nesse sentido. Para tanto a MB está 

a conduzir um processo de articulação institucional para criar no país um polo naval com 

diversos clusters distribuídos pelo país52. De acordo com a MB o desafio é a viabilidade 

orçamentária e financeira, assunto que será debatido mais adiante em capítulo próprio. 

Ademais, entre alternativas de funding e capitalização, está sendo avaliada a destinação de cerca 

de 10% do Fundo da Marinha Mercante por meio de um projeto de lei, PL 10.834/18, que ora 

tramita no Congresso53. 

 

 

 

 
51 https://portalnaval.com.br/estaleiros/estaleiros-brasil-regiao/regiao-sudeste/. Acessado em 09. set. 2019. 

52 https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/marinha-estuda-alternativas-para-viabilizar-cluster-naval. 

53 Projeto de Lei 10834/18, do Executivo, que pretende modificar a distribuição do Adicional ao Frete para a 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e do Fundo da Marinha Mercante (FMM), a fim de destinar recursos 

ao Fundo Naval, principalmente para a renovação de material flutuante da Marinha. O texto acrescenta dispositivos 

na Lei 10.893/04. A proposta prevê que, da parcela da arrecadação do AFRMM que cabe ao FMM passarão a ser 

destinados ao Fundo Naval, anualmente, 10% para projetos integrantes de programas do Comando da Marinha 

destinados à construção e a reparos, em estaleiros brasileiros, de embarcações auxiliares, hidrográficas, 

oceanográficas e aquelas empregadas na proteção do tráfego marítimo nacional. Segundo o Poder Executivo, as 

alterações vão permitir que a Marinha construa e repare, em estaleiros nacionais, embarcações empregadas no 

controle das águas territoriais. Fonte: Site da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/noticias/549036-proposta-aprovada-destina-recursos-para-que-marinha-renove-a-

frota/. Acessado em: 05. nov. 2019. 
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4.3.3 – Um cluster de defesa no Sul Fluminense? 

 

Em um plano mais regionalizado do que a proposta aventada pela Marinha, cabe uma 

breve análise sobre o entorno geográfico da região de Itaguaí, cidade sede do PROSUB. Nos 

últimos anos, na região da Costa Verde, sudeste fluminense, vem se desenvolvendo um polo 

marítimo multissetorial entre as cidades de Angra dos Reis e Itaguaí, que reúne população 

superior a 300 mil habitantes e com PIB anual da ordem de R$ 10 bilhões (FIRJAN, 2018). 

Com base nos dados levantados e já descritos nesta dissertação, quando foram 

analisados os indicadores socioeconômicos do município de Itaguaí, algumas condições para a 

viabilização da formação de um cluster formado pelo encadeamento produtivo regional já 

estavam presentes, eis que a integração e a aproximação junto aos atores locais já foram 

iniciadas, da mesma forma que o programa vem lançando projetos de qualificação da população 

local. A geração de empregos via PROSUB também é bastante significativa, o que poderia 

ajudar a estimular o surgimento de um cluster no entorno geográfico de Itaguaí. Com base em 

dados da Firjan, os fornecedores da cadeia produtiva não se limitam aos grandes conglomerados 

empresariais, um dos casos de inserção de pequenas empresas locais é o da empresa “No Padrão 

Uniformes”, que após contatos junto à ICN no Fórum de Fornecedores promovido pelo Sebrae, 

em 2015, passou a fornecer produtos ao programa. O resultado foi o aumento do faturamento 

da empresa e ampliação de postos de trabalho, contribuindo, assim, para a economia local 

(FIRJAN, 2019). 

Mesmo estando em um estágio seminal, é possível se traçar o potencial de 

“clusterização” da área geográfica de Itaguaí e seu entorno. A figura 24 aponta os principais 

atores envolvidos na cadeia produtiva do PROSUB. Nela, temos indicados os que estão 

diretamente ligadas à execução e gestão do programa, entre os quais a ICN, a NUCLEP, a 

AMAZUL, assim como empresas com capacidade de prover apoio logístico como o Porto de 

Sepetiba (Sepetiba Tecon), além de parcerias entre a academia, via Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ), e empresas criando “Polo Tecnológico do Mar”54. Saindo do 

município de Itaguaí, mas mantendo o foco em seu entorno geográfico, está situado em Angra 

dos Reis, um dos maiores estaleiros do país. Com cerca de 1.000.000 m², o estaleiro Brasfels 

 
54 O Polo Tecnológico do Mar é um programa que visa articular as universidades e institutos de pesquisa com 

empresas da região da Baía de Sepetiba para incentivar projetos socioambientais, de tecnologia e inovação, além 

de organizar cadeias produtivas. O Fórum que aconteceu na última semana é a terceira reunião sobre este grande 

projeto que vem sendo construído desde o início de 2018. Em junho, docentes da UFRRJ apresentaram projetos 

científicos para representantes do Polo, a partir de uma chamada pública realizada pela administração central. 

Fonte: UFRRJ. Disponível em: https://portal.ufrrj.br/forum-do-polo-tecnologico-do-mar/. Acessado em: 05. nov. 

2019. 
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possui ampla capacidade para atender demandas de navios de alta tonelagem e está situado a 

apenas 69 quilômetros das instalações do PROSUB. Em Resende, a 152 quilômetros de 

distância, está localizada a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), empresa esta que terá papel 

fundamental na consecução dos objetivos do programa, principalmente por participar da cadeia 

produtiva do combustível nuclear que será usado no SN-BR. A figura também mostra um 

pequeno fornecedor que atua junto ao programa, a já citada “No Padrão Uniformes”. Trabalhos 

e relatórios setoriais futuros serão de suma importância para fins de mapear o encadeamento 

produtivo do local, o que irá contribuir para uma maior discussão sobre a possibilidade de 

formação de clusters, que ora sofre com a escassez de fontes primárias e trabalhos acadêmicos 

sobre o tema. 

 

Figura 24 – Mapeamento de um futuro cluster em Itaguaí 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na visão de Porter (1998, p. 81), um cluster permite que cada membro possa se 

beneficiar como se tivesse maior capacidade produtiva ao se juntar a outros membros da rede 

sem sacrificar sua flexibilidade. Um instrumento que facilita a formação de parcerias 

viabilizadoras de clusters são justamente os contratos de offsets. Muitas empresas do setor 

aeronáutico recorrem a tais parcerias, seja para se tornarem mais competitivas, seja por mera 

obrigação contratual junto ao contratante. As parcerias entre multinacionais e empresas locais 

são recorrentes nos contratos de aquisição de armamentos, notadamente os que abarcam offsets. 

Muitas vezes o modelo baseado na “clusterização” se mostra como uma forma de redução de 
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custos de capacitação das empresas locais beneficiadas pelas compensações 

(BALAKRISHNAN, 2013, pp. 225-226). O binômio offset e cluster é capaz de fomentar o 

sistema de inovação de uma determinada região, particularmente quando a parceria entre 

empresas também inclui ToT e nacionalização de equipamentos lastreados em pesquisas. Outro 

efeito positivo do referido binômio é a possibilidade de ocorrer spin-off e spillovers, neste caso, 

como aduz Porter (1998), há uma nítida relação recíproca de ganho entre as partes envolvidas. 

Destarte, diante do panorama favorável para o surgimento de um cluster de defesa, ou 

pelo menos naval, fruto do programa do PROSUB, as iniciativas da MB no sentido de viabilizar 

a empreitada denota ser um caminho profícuo a ser trilhado. Contudo, dada a recalcitrância do 

mercado em investir em razão do atual momento econômico do país, e, dado que a distribuição 

do orçamento de defesa está longe de ser equitativa e de praticamente inviabilizar investimentos 

pelas FA, o caminho a ser percorrido pelo poder público para fins de viabilização de um cluster 

ao menos regional, parece ser longo, ainda mais ante os inúmeros desafios a serem transpostos 

pelo programa.  
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CAPÍTULO 5 – DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO DA BID VIA PROSUB 

 

Prosseguindo na avaliação do PROSUB, no presente capítulo será realizada uma 

abordagem no sentido de mapear alguns desafios que possam relativizar os ganhos dos 

contratos de offsets em relação à BID. Para tanto, discutir-se-á questões envolvendo estabilidade 

política e orçamentária; casos de desnacionalização das empresas brasileiras de defesa; a 

dificuldade de retenção de profissionais qualificados, principalmente militares; e por fim, serão 

abordados alguns casos de corrupção ocorridos em contratos envolvendo offsets. 

 

 

5.1 – Da estabilidade e do equilíbrio do orçamento de defesa 

 

Por ser um nicho de mercado extremamente restrito, cujo principal cliente é o governo 

e que tem produção em menor escala (TCU, 2013 p. 9), mostra-se razoável que as empresas do 

setor de defesa tenham certa resistência a enveredar por novos projetos, eis que o risco de 

insucesso no processo de inovação tecnológica é muito alto conforme já exposto na figura 08. 

Uma das preocupações da cadeia produtiva da BID é justamente no sentido de que o governo 

brasileiro possa garantir um fluxo contínuo de encomendas de PRODE e que haja um orçamento 

razoável e contínuo alocado para as aquisições de defesa. Sob o ponto de vista econômico, a 

irregularidade da demanda oriunda do setor de defesa se torna um fator crítico para as empresas 

do ramo (MATHEUS, 2010, p. 62). A ausência de fluxo contínuo de encomendas se apresenta 

como um dos fatores sistêmicos para a crise vivida pela indústria de defesa brasileira na década 

de 1990 (DAGNINO, 2010). Entre outros fatores, a falta de regularidade nas encomendas 

militares em decorrência de restrições orçamentárias provoca um efeito adverso que constitui 

óbice para a sustentação econômica e financeira das empresas, gerando um efeito de 

desequilíbrio entre receita e despesa, o que contribui para a falta de capital de giro, 

obsolescência de equipamentos e instalações ante a falta de investimentos no setor e, 

consequentemente, a inadimplência da empresa em função do desequilíbrio financeiro 

(AMARANTE, 2004, p. 37). 

Em um panorama de tempos fiscais hostis, outra crítica reside na outrora falta de 

articulação política que resulte em uma convergência e articulação entre as FA. A aquisição de 

forma individual pelas instituições resulta em um maior custo para o fabricante de PRODE e 

para o próprio governo, já que não se pode ter na indústria de defesa uma BID vocacionada 

para cada força individualmente. Um alento nesse sentido foi a recente aquisição de 
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helicópteros Super Cougar (EC-725), já que o projeto de aquisição da aeronave contou a 

participação das três forças como cliente (MATHEUS, 2010, pp. 63-64). A aquisição conjunta 

de PRODE pelas FA tem o condão de reduzir custos e otimizar procedimentos, também 

resultando em um número maior de encomendas, fato que contribuiu para a sustentabilidade da 

cadeia produtiva do setor (TUC, 2013). O movimento no sentido de se buscar um planejamento 

conjunto de aquisição se mostra razoável em um ambiente fiscal desfavorável para o maior, 

senão único, cliente da BID, o governo. 

Há outro fator que contribui para a precariedade do orçamento de defesa brasileiro, 

que é o alto comprometimento do orçamento da pasta de defesa com o pagamento de pessoal, 

o que deixa à míngua o setor de investimentos e aquisição de produtos de defesa. Como 

exemplo, considerando o orçamento de defesa do ano fiscal de 2009, de um orçamento no 

importe de mais de R$ 51 bilhões, cerca de R$ 38,8 bilhões (76%) foi destinado ao pagamento 

de pessoal. Para fins de investimento e pesquisa, foram alocados pífios 4,4 bilhões (9%). O 

valor destinado para investimentos se mostra distante dos R$ 37,5 bilhões inicialmente 

previstos na Lei Orçamentária Anual (orçamento 2009) para a pasta (BRUSTOLIN, 2009, pp. 

86-87), sendo que o orçamento de defesa brasileiro se encontra entre os 15 maiores do mundo, 

segundo dados presentes no gráfico 07, o que implica na necessidade de reflexão sobre uma 

eventual mudança na forma de gestão dos recursos do MD. 

 

Gráfico 07 – 15 maiores orçamentos de defesa de 2017 (em bilhões de dólares) 

 

Fonte: IISS, Military Balance, 2018, p. 19. 
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O cenário futuro não parece ser promissor, muito pelo contrário, mesmo após a 

aprovação pela Câmara Federal da chamada “Reforma da Previdência”, os militares 

continuaram excluídos do sistema geral previdenciário. E, ao contrário do esforço nacional em 

prol de melhorar o aproveitamento das receitas orçamentárias, a categoria engendrou um 

anteprojeto de lei que resulta no acréscimo de apenas cinco anos de serviço ativo, passando de 

30 para 35 anos, preservando assim a “aposentadoria” em tenra idade quando comparado ao 

setor público e privado civil. Como agravante, foi acrescentado ao anteprojeto um “projeto de 

reestruturação da carreira55”, o que implicará em um aumento significativo da folha de 

pagamento da pasta de defesa, particularmente da oficialidade em detrimento das praças, fato 

que gerou certa irresignação nas hostes subalternas56. Insurgências e insubordinações à parte, a 

celeuma em relação ao sistema previdenciário militar, eufemisticamente chamado pela caserna 

de “proteção social57”, está longe de significar em contribuição efetiva em uma melhor gestão 

do orçamento de defesa. Por conseguinte, o já combalido orçamento do ministério impactará 

negativamente nos projetos e programas de defesa, o que poderá colocar em xeque os objetivos 

em prol de fomentar o desenvolvimento da BID e de replicação de eventual tecnologia 

transferida em projetos futuros autóctones.  

Destarte, diante de tal panorama, onde as “aposentadorias dos militares” brasileiros 

são mais generosas do que nos demais países do globo58, o desequilíbrio fiscal do MD tende a 

ser um elemento de obstáculo ao pleno desenvolvimento da BID. Um desequilíbrio 

orçamentário tão agudo, que resulta no comprometimento das verbas destinadas a 

 
55 Projeto de Lei (PL) 1.645/2019. 

56 De acordo com a reportagem do veículo de informação “Agência do Senado”, houve uma insatisfação nas castas 

menos favorecidas da caserna. Para ilustrar a insatisfação no meio militar, cabe destacar o depoimento de um 

subtenente ao jornal: “as propostas do governo são muito boas pra quem é de oficial superior pra cima, no topo, 

tendo reajustes até superiores a 100%, enquanto um terceiro sargento será depreciado.”. Disponível em: 

http://www.defesanet.com.br/cm/noticia/33911/PL1645---Sargentos--cabos-e-soldados-criticam-novas-carreira-

e-Previdencia-de-militares/.  Acessado em: 20. ago. 2019.  
57 Autores constitucionalistas, administrativistas e de Direito Previdenciário não usam tal conceituação, sendo 

termo não técnico e que, provavelmente, denota a intenção de provocar a sensibilização no público leigo. 

58  De acordo com relatório do TCU, de 2017, mais da metade dos membros das Forças Armadas se aposenta entre 

os 45 e os 50 anos de idade, com proventos integrais. No Reino Unido, país que se envolve em conflitos com 

regularidade, a idade mínima para aposentaria é de 65 anos, ao passo que na Itália se aposenta com 61. Na 

Alemanha, oficiais com altas patentes se aposentam com 65 e soldados aos 62. Nos EUA, outro país em que os 

militares atuam de forma recorrente em conflitos, expondo-se a risco real, o militar recebe 2% por cada ano de 

serviço, o que, se adaptado ao caso brasileiro, significaria que nossos militares levariam 60% dos vencimentos da 

ativa quando da passagem para a inatividade. Conteúdo disponível nas matérias veiculadas pelos jornais Estadão, 

disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,regras-para-militares-no-brasil-sao-mais-

generosas-do-que-em-outros-paises,70002673773 e no site do jornal Gazeta do Povo, disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/republica/aposentadoria-militares-brasil-outros-paises/. Ambos acessados em 

01. ago. 2019. 
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investimentos, e que faz, justificadamente, que as empresas de defesa sejam cautelosas ao 

investir em capacidade inventiva, dificultando assim, a inovação no setor. 

Com relação ao PROSUB, os cortes orçamentários foram progressivos, como mostra 

o Gráfico 08. Dos projetos do programa, o que teve um maior declínio orçamentário foi do 

projeto de construção da BNE, seguido dos projetos do submarino convencioanl e do nuclear, 

respectivamente. O acórdão do TCU faz importante alerta para o fato de que cortes nas verbas 

alocadas ao projeto podem resultar em renegociação de prazos e custos, inclusive quando 

afetarem o processo ToT: 

 

252. O segundo aspecto relevante diz respeito à consideração dos efeitos da 

consecução dos objetivos de transferência de tecnologia em relação à execução dos 

demais contratos do Prosub. Atrasos na absorção das tecnologias críticas acarretam 

atrasos na execução das obrigações previstas nos outros contratos, tais como projetos 

e processos de produção, e especificação de requisitos. E atrasos numa determinada 

fase acarretam, a sua vez, atrasos nas fases subsequentes, levando, ao cabo, a atrasos 

no projeto como um todo.  

253. Essa dinâmica se agrava, tendo em vista a lógica do funding subjacente à 

operação de crédito externa (buyer credit). Como consignado no Relatório da 

Auditoria Operacional na Dinâmica Orçamentária e Financeira do Prosub (TC 

027.921/2010-7), a taxa de compromisso pela não utilização do crédito contratado 

(0,5% a.a., capitalizados diariamente) incide sobre o montante não desembolsado 

pelos financiadores para os pagamentos aos contratados. Como os atrasos na execução 

dos marcos dos contratos postergam a diminuição do montante não desembolsado, 

eles “impedem a diminuição da base de cálculo da taxa de compromisso, o que 

também onera significativamente o orçamento do contrato, em virtude dos 

pagamentos de gastos com taxas de compromisso maiores do que os inicialmente 

previstos” (TC 027.921/2010-7, fl. 206). 

254. Os juros resultantes da aplicação de taxa de compromisso em razão de atrasos 

na execução do Prosub formam um passivo que, futuramente, consumirá recursos 

públicos que poderiam ser direcionados ao financiamento de outras políticas públicas 

(TCU, 2013, p. 56). 

 

 

Gráfico 08 –  Evolução do orçamento do PROSUB (em milhões de reais) 

 

 

Fonte: Adaptado de RONCONI, 2017, p. 129. 
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A regulamentação dos offsets e aprovação da END sinalizam para a BID condições 

mais favoráveis para minorar os efeitos de orçamento mais restritivo (MATHEUS, 2010, p. 72). 

Ante a dificuldade orçamentária do Brasil para investimento em P&D, os offsets com o escopo 

de obter ToT e nacionalização de itens (que demanda ToT) se mostram instrumentos valiosos 

para compensar a falta de fluxo contínuo de aquisições militares, fruto de inúmeras restrições 

orçamentárias que assolam as FA, pois garantem uma parcela significativa no fornecimento de 

insumos e serviços afetos aos programas e projetos de aquisição de PRODE.  

Contudo, ao cotejarmos a distribuição do orçamento da MB, o alto custo da folha 

salarial da caserna coloca em xeque a capacidade da Marinha em garantir a continuidade de 

projetos futuros pós PROSUB, o que implicaria em uma não utilização de eventual tecnologia 

transferida por uma falta de recursos que garantam um fluxo de encomendas que sustente tanto 

a mantença dos postos de trabalho quanto a eventual capacitação da BID oriundos do programa. 

Se não houver um orçamento equilibrado, a justificativa do custo bilionário do PROSUB restará 

prejudicada, o que faz merecer uma maior atenção quanto ao planejamento de defesa e de 

projetos e programas futuros. 

Colin Gray, ao abordar o tema sobre planejamento de defesa adota uma abordagem no 

sentido de equipará-lo à Grande Estratégia, argumentando que planejar os rumos da defesa 

equivale a construir um elemento de conexão que possa concatenar os fins políticos, os meios 

militares e rumos estratégicos (GRAY, 2016, pp. 158-159). Pensamento similar é adotado pelo 

ex-ministro das relações exteriores e da defesa Celso Amorim e que já foi exposto no primeiro 

capítulo desta pesquisa, pois para ele, o planejamento de defesa do país faz parte da grande 

estratégia que se encontra positivada nos principais documentos de defesa do país (AMORIM, 

2016, pp. 133; 336). E planejar o orçamento de forma a torná-lo mais equilibrado no que tange 

à distribuição dos recursos, significa indiretamente planejar o futuro e a sustentabilidade da BID 

brasileira. 

A questão orçamentária se mostra totalmente relevante para este trabalho, eis que, se 

do orçamento da pasta de defesa não fosse recorrentemente solapado aproximadamente 80% de 

seus recursos para fins de pagamento de pessoal, provavelmente o MD não se veria obrigado a 

vender parte de seus submarinos IKL-209 para fins de viabilização de recursos com a venda, e, 

ao mesmo tempo “economizar” com o corte nos custos de operação das unidades eventualmente 

vendidas59. Uma medida que poderia atenuar os efeitos da escassez de verba orçamentária para 

investimento em projetos, seria a possibilidade de o Brasil comercializar submarinos com a 

 
59 Fonte: Blog Poder Naval. Disponível em:  https://www.naval.com.br/blog/2019/10/17/marinha-do-brasil-

confirma-intencao-de-vender-submarinos-da-classe-tupi/.  Acessado em 18. out. 2019. 
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tecnologia já absorvida, eis que já conta com experiência na construção de submersíveis desde 

o programa de aquisição de submarinos da década de 80 junto aos alemães.  

Contudo, o TCU alertou para o fato de que o contrato do PROSUB impõe severas 

restrições à MB no que tange ao uso da propriedade intelectual proveniente da tecnologia 

transferida, além de vedar a comercialização de submarinos com a tecnologia transferida até o 

décimo terceiro ano após a assinatura do Contrato 6. A vedação inclui a própria MB caso esta 

decida replicar o projeto do S-BR para o seu próprio emprego, salvo se autorizado pela então 

DCNS. Durante o período de restrição contratual, poderá apenas construir novos submarinos 

convencionais de projeto distinto (TCU, 2013, pp. 49-50). Em virtude de tais restrições, se 

perde a oportunidade para utilizar o conhecimento já recebido e a “cadência” produtiva atual 

para comercializar e construir de forma concomitante aos submarinos brasileiros, unidades 

endereçadas a eventuais compradores interessados.  

Outra questão que diz respeito ao orçamento e à garantia real de gozo de eventuais 

benefícios oriundos do PROSUB, reside no fato de que não há uma previsão real e concreta de 

que ocorrerá a manutenção de uma linha de produção de submarinos nucleares que possa 

garantir a perenização dos conhecimentos recebidos via projeto do SN-BR. Cabe lembrar que, 

via de regra60, nenhuma nação do globo comercializa vasos de guerra com propulsão nuclear. 

Nessa esteira, pairam dúvidas acerca da possibilidade de a MB perpetuar a capacidade de 

projetar, desenvolver e construir submarinos nucleares sem uma política pública que garanta 

encomendas desse tipo de meio no futuro. Mesmo se o Brasil estivesse a comercializar a 

tecnologia, há no contrato restrições em relação à propriedade intelectual conforme já abordado. 

Na atualidade, temos muitos militares, poucos meios e quase nenhum investimento em 

pesquisa na área de defesa, o que não contribui para o sucesso de programas como o PROSUB 

e que coloca em risco a consecução de seus objetivos e a justificativa para o gasto com os 

vultosos valores a ele destinados. Como já exposto, a realidade orçamentária da força, que 

detém uma folha salarial que lhe solapa prodigamente seus recursos, não parece contribuir para 

o sucesso do programa, principalmente no que diz respeito aos alardeados benefícios da 

aquisição de um único submarino nuclear, nesse aspecto a expectativa deste trabalho é de puro 

ceticismo. 

 

 
60 Em um negócio extremamente excepcional, a Rússia alugou um submarino de propulsão nuclear de fabricação 

própria para a Índia no ano de 2010. Recentemente, em 2019, Rússia e Índia assinaram um novo acordo de aluguel 

de uma segunda unidade. Fonte: https://sol.sapo.pt/artigo/649207/india-aluga-submarino-nuclear-russo.  Acessado 

em 03. nov. 2019. 
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5.2 – Desnacionalização das empresas de defesa 

 

Com o atual ressurgimento e fortalecimento da BID lastreados por inúmeros 

programas de aquisição de PRODE, há um forte receio que as políticas públicas e investimentos 

realizados pelo governo brasileiro possam ter sua eficácia reduzida em razão da 

desnacionalização das principais empresas que compões a BID nacional. A preocupação 

encontra eco tanto em segmentos civis quanto pelo Alto Comando das Forças Armadas, 

sobretudo no âmbito da Escola Superior de Guerra (ESG), onde o ex-comandante do Exército, 

Enzo Peri, defendeu que a BID tenha mais participação de empresas brasileiras, visando a evitar 

a desnacionalização do setor (ANDRADE; FRANCO, 2016, p. 19). 

De acordo com o Alte. Élcio Alvares a questão afeta à transferência de tecnologia tem 

relação estrita com o aspecto capital, do qual trata a questão da desnacionalização de forma 

incisiva conforme descrito no texto abaixo.  

 

A questão mais essencial, urgente e complexa em programas de desenvolvimento e 

defesa é não desnacionalizar nossa indústria de defesa e decidir bem sobre 

associações tecnológicas com o exterior. Envolve a indústria e o Governo. Requer 

análises sucessivas de casos, cada uma servindo de base às seguintes, em contínua 

acumulação de conhecimento e experiência. 

Uma empresa tende a falir ou desnacionalizar-se quando a demanda de seus produtos 

e as condições atuais são insuficientes para cobrir custos de operação, fazer 

investimentos e gerar lucros. Se a indústria for exclusivamente de defesa, cabe ao 

Governo — seu único cliente e responsável pela defesa do País — detectar 

tempestivamente essa situação, analisá-la e tomar providências. Essa ação óbvia 

ocorre em países de vanguarda. 

Para agilidade e eficiência, a indústria de defesa deve ser prioritariamente privada. 

Portanto, pode falir ou ser vendida a estrangeiros. Se falir, se abrirá um flanco em 

nossa defesa, a não ser que outra nacional a substitua. Vendida a estrangeiros, haveria 

investimento direto do exterior e produtos tecnológicos inicialmente mais avançados. 

Mas esse progresso aparente seria um retrocesso real. Voltaríamos a ter o exterior 

como nossa Base Industrial de Defesa. Tecnologias recentes ficariam no exterior. Em 

geral, pouco ou nenhum interesse haveria em projetar ou fabricar aqui componentes 

críticos. Embora com produtos inicialmente mais avançados, mas com 

participação nacional sem alta densidade tecnológica, cessaria nosso esforço para 

crescente autonomia. Decisões estratégicas sobre nosso desenvolvimento e defesa 

seriam feitas no exterior. Por conveniências políticas ou econômicas, seriamos 

cerceados — contingência sempre existente —, mas sem ter cultivado a capacidade 

de superar cerceamentos. Haveria, enfim, uma aparência moderna para uma 

dependência antiga. Todas estas considerações também se aplicam, embora 

abrandadas, a indústrias de defesa com produtos não exclusivamente bélicos 

(FREITAS, 2016, grifo do autor). 

 

 

Logicamente, é compreensível que as empresas busquem parcerias, fusões e 

aquisições como uma forma de crescimento comum, principalmente pelas vantagens da sinergia 

e pela necessidade de investimentos significativos em P&D, que não raro, impedem que 
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empresas de menor envergadura possam ampliar seus negócios ou simplesmente se manterem 

competitivas no mercado. Seguindo essa tendência mundial, no Brasil, em 2010, surgiu a 

Odebrecht Defesa e Tecnologia (ODT), por via de uma joint-venture entre a construtora e a 

empresa European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), holding controladora da 

Airbus. Como exemplo de aquisição, a ODT comprou em 2011 as empresas Mectron 

(fabricante de radares, mísseis e softwares de simulação) e a Copa (atuante na integração de 

sistemas de defesa e segurança). De igual forma se deu a compra de 50% da Atech (integradora 

de sistemas) pela Embraer Defesa (subsidiária da EMBRAER), assim como se deu a compra 

da divisão de radares da empresa Orbisat (VIANELLO, 2016, p. 108). 

A tendência de formação de parcerias, fusão e aquisições poderia ser tratada com 

naturalidade, mas a razão da já citada preocupação do Alto Comando Militar reside nos casos 

em que as aquisições das empresas brasileiras de defesa são feitas pelo capital estrangeiro 

(SANTAYANA, 2012). Nesses casos, o problema da desnacionalização é real e presente para 

algumas empresas, sendo que algumas delas participam de projetos estratégicos das FA. A 

situação do sistema Astros é crítica, que poderá passar por processo de desnacionalização em 

virtude da difícil situação financeira de seu fabricante, a Avibrás. Outro projeto estratégico em 

situação de vulnerabilidade é do KC-390, que além de correr risco por causa de constantes 

atrasos de pagamento e aportes do governo federal (ANDRADE; FRANCO, 2016, p. 31), 

também pode ser envolvido no processo de aquisição da EMBRAER pela estadunidense Boeing 

(FREITAS, 2016, pp.18; 22). 

O movimento de desnacionalização da BID brasileira tem sido recorrente nos últimos 

anos, quando diversas empresas de tecnologia nacional foram adquiridas por grupos 

estrangeiros. Quando a aquisição não se torna possível, é comum que empresas nacionais e 

estrangeiras se associem com o propósito aparente de auxiliar no desenvolvimento do Brasil e 

a transpor etapas, mas que transparecem uma forma de impedir qualquer avanço tecnológico da 

indústria nacional à revelia dos grandes conglomerados internacionais. Não raro, quando ocorre 

um caso de sucesso de um produto de defesa de origem nacional, a empresa é adquirida por um 

grupo estrangeiro, notadamente dos EUA, da Europa Ocidental ou de Israel (GENTILE, 2015, 

p. 23; ROSENDO; PEDONE, 2016, pp. 47-48; SANTAYANA, 2012). As aquisições das 

empresas brasileiras de defesa se dão por empresas ocidentais que, em um movimento 

agressivo, paulatinamente avançam dentro do mercado nacional conforme mostra o quadro 05. 
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Quadro 06 – Aquisições de empresas brasileiras de defesa 

Ano Empresa vendida Compradora/país Área de atuação 

1996 Aeroeletrônica Elbit/Israel Aviônicos e de integração de sistemas 

2010 Ares Aeroespacial Elbit/Israel Sist. eletrônicos, lançamento torpedos etc. 

2011 Periscpópio Elbit/Israel Equipamentos optrônicos e de sinalização 

2011 Omnisys Thales/França Radares de longo alcance, sistemas etc. 

2012 Optovac Mecânica Sagen/França Optrônica e visão noturna 

2018/2019 Embraer Boeing/EUA Aviação militar e civil 

2018/2019 Atech*61 Boeing/EUA Sist. de comando e controle, simulação etc. 

Elaborado pelo autor com dados de VIANELLO, 2016. 

 

Em um momento de privatizações e de desnacionalização da BID, a MB buscou uma 

alternativa para enfrentar esse problema real que coloca em risco a ambição brasileira de possuir 

um parque industrial bélico e pujante. A força naval criou a empresa estatal Amazônia Azul 

Tecnologias de Defesa (AMAZUL), empresa vinculada ao MD e que tem entre outros 

objetivos, o de construir o primeiro submarino movido a energia nuclear feito pelo Brasil, em 

sociedade com os franceses (VIANELLO, 2016, p. 111). No caso do PROSUB, inúmeras 

empresas que receberão a ToT via offsets se tornaram subsidiárias de empresas francesas, país 

este transferidor da tecnologia, o que cria um verdadeiro conflito de interesses e coloca em 

xeque a pretensão brasileira de obter independência tecnológica e se afastar da dependência de 

fornecedores estrangeiros. Tal alerta parte do TCU conforme trecho do acórdão, com destaque 

para os trechos negritados por aquele tribunal: 

 

275. Analisando os projetos candidatos que se encontram na fase de 

acompanhamento de contrato (Fase 5), observamos que 16 das 20 empresas 

selecionadas são indústrias europeias que criaram subsidiárias brasileiras para 

a fabricação de componentes para submarinos. Entre as empresas selecionadas, 

apenas a ATECH, ZOLLEM e WEG não são subsidiárias de fornecedores 

europeus da DCNS. A Tabela 4 mostra os projetos candidatos e as respectivas 

empresas selecionadas. 

276. Com base no Relatório de Progresso 8 (peça 60), é possível constatar que os 

projetos de nacionalização em estágio mais avançado (Fase 5) envolvem empresas 

subsidiárias de fornecedores internacionais da DCNS, as quais criaram, ou criarão, 

subsidiárias brasileiras para a produção dos componentes e sistemas demandados pelo 

Prosub. Essa constatação se baseia na evidência de que apenas 4 entre 20 projetos que 

alcançaram a Fase 5 da implementação do PNP contam com empresas previamente 

existentes no Brasil, ou seja, não constituídas por indústrias estrangeiras mediante 

 
61 Como a empresa Atech faz parte do Grupo Embraer, sua situação jurídica empresarial se encontra nas mesmas 

condições da EMBRAER, cuja aquisição pela Boeing ainda está pendente de finalização, o que inclui todas as 

empresas pertencentes ao grupo. Situação que merece acompanhamento para fins de atualização posterior dos 

dados apontados nesta pesquisa. 
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criação de subsidiárias brasileiras com a finalidade de atender às necessidades 

contratuais de nacionalização de componentes e sistemas dos submarinos a serem 

construídos. 

277. Conforme explicitamos no tópico 4.1, a END preconiza a reestruturação da 

indústria de material de defesa para assegurar que o atendimento das necessidades de 

equipamento das forças armadas apoie-se em tecnologias sob domínio nacional. Nesta 

linha, uma das diretrizes estabelecidas é a capacitação da indústria nacional de 

material de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à 

defesa. Entretanto, a forma como vem sendo conduzido o PNP coloca em risco a 

perenidade da produção em território nacional, na medida em que a maioria dos 

projetos em estado mais avançado e, portanto, com maior probabilidade de êxito, são 

executados por empresas brasileiras controladas por capital estrangeiro (TCU, 2013, 

pp. 60-61). 

 

 

Para facilitar o entendimento das razões do tribunal de contas, segue a tabela 07 

mencionada pelo relator do acórdão e que indica as empresas selecionadas para participar do 

Plano de Nacionalização da Produção (PNP). Chama a atenção o fato de que os projetos de 

maior complexidade tecnológica ficarão sob os auspícios de empresas subordinadas ao capital 

estrangeiro, seja por serem empresas estrangeiras, caso da empresa francesa Jeumont Eletric e 

da estadunidense Exide, ou por serem empresas de origem brasileira que foram 

desnacionalizadas conforme exposto no quadro anterior. 

 

Tabela 07 – Empresas selecionadas para participar do PNP 

 

 

Fonte: TCU, 2013, p. 59. 
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Com base em estudo da consultoria Deloitte, realizados em 2016, nenhum dos grandes 

conglomerados aeroespaciais e de defesa no mundo tem sua estrutura de controle comandada 

pelo capital estrangeiro. Mesmo no caso das operações realizadas dentro de um bloco 

econômico como a União Europeia, o caráter nacional dos grandes conglomerados empresariais 

permanece incólume, como é o caso da europeia Airbus, que tem o seu controle igualmente 

dividido entre franceses e alemães (FREITAS, 2016, p. 19).  Empresas como o grupo espanhol 

Navantia possui controle 100% estatal (VIANELLO, 2016, p. 109) ao passo que o Naval Group 

– antiga DCNS – possui participação majoritária do governo francês (TCU, 2013). Pelo visto, 

não há problema em existir multinacionais no ramo de defesa, o que se deve buscar é garantir 

o interesse público nacional frente ao interesse internacional, seja ele público ou privado. De 

acordo com Andrade e Franco (2016, pp. 34-36), o que se deve buscar é internacionalização 

das empresas de defesa, esse deve ser o objetivo. Não se deve buscar o mercado internacional 

abrindo mão da participação nacional de forma a prestigiar o capital estrangeiro em detrimento 

do interesse nacional. 

Na visão de alguns autores, como Eliasson (2010), um ponto que poderia relativizar o 

problema oriundo da desnacionalização de empresas de países em desenvolvimento, reside no 

fato de que o mercado brasileiro ainda não possui um fluxo de encomendas de PRODE que 

possa garantir um fluxo de caixa para a subsistência das empresas e de sua cadeia produtiva, 

além de que em um país com parcos programas de aquisições militares, investir em inovação 

para essas empresas costuma ser uma aposta sem certeza de retorno. Em tais casos, a aquisição 

parcial ou total das empresas de defesa, malgrado se vulnerabilize o interesse nacional, parece 

ser uma maneira de se garantir que uma eventual parceria ou aquisição sirva de elemento 

garantidor da continuidade da atividade empresária. Para se evitar tal problema oriundo da 

crescente desnacionalização das indústrias de defesa brasileiras, deve o governo brasileiro 

investir no setor e garantir um fluxo mínimo e regular de aquisição de material de produção 

nacional, tarefa esta difícil de levar a cabo nos atuais tempos de orçamentos fiscais restritivos. 

Para fins de consecução dos objetivos da END no sentido de prestigiar e fomentar a produção 

de material militar autóctone, o Estado necessita aprimorar o ordenamento jurídico de forma a 

limitar a aquisição de empresas componentes da BID, além de instituir uma política de 

aquisição programada que garanta uma quantidade mínima de encomendas e que possa servir 

de força motriz para uma produção de PRODE de forma contínua e sustentável. 

Como no caso do PROSUB não há restrição à participação de empresas sob controle 

de capital estrangeiro para fins de receber ToT, também inexistindo mecanismo legal ou 

tampouco contratual que impeça que empresas estrangeiras de comprarem empresas nacionais 
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beneficiadas em programas de offsets ou ToT, existe risco real de utilização de recursos do 

contribuinte brasileiro para financiar, inadvertidamente, a instalação no país de empresas 

controladas por capital estrangeiro, o que não garante independência tecnológica em segmentos 

sensíveis para a defesa e a segurança nacional. Da mesma forma, há o risco de se capacitar 

empresas de capital nacional que, em momento futuro, passarão a ser controladas por grupos 

estrangeiros. Além se contrariar o fim visado na END, o TCU em seu relatório aduz que 

“transferir tecnologia com recursos públicos para empresas estrangeiras que já são fornecedoras 

nas suas matrizes é jogar dinheiro pelo ralo” (TCU, 2013, p. 76). 

Partindo de uma lista de 20 empresas que foram designadas para o PNP, 16 eram 

subsidiárias de indústrias europeias, das quais, míseras 5 não eram subsidiárias da então DCNS, 

hoje Naval Group. Nesse caso há o risco de que os elevados gastos direcionados para a 

celebração dos contratos 6 (ToT) e 8 (offsets) resulte em transferência de tecnologia para quem 

já a possui, uma espécie de treinamento de recursos humanos às expensas do erário, na visão 

do tribunal de contas (TCU, 2013, pp. 66; 77). A lacuna legal que possibilitou o aumento 

significativo de subsidiárias de empresas estrangeiras surgiu após o advento da Emenda 

Constitucional n.º 6 que revogou o artigo 171 da Constituição Federal. A partir da referida 

emenda, deixou de existir o conceito de empresa de capital nacional. Coube ao Código Civil, 

em seu artigo 1.126, trazer o conceito de sociedade nacional, cuja redação preceitua ser nacional 

a sociedade organizada em conformidade com a lei brasileira e que tenha sua sede de 

administração no Brasil. Com base nessa definição legal, não existe impedimento para que 

empresas estrangeiras constituam subsidiárias nacionais, desde que se enquadrem no conceito 

de empresa nacional nos moldes estabelecidos na lei ordinária. Resumindo, empresas 

subsidiadas pelo capital estrangeiro são consideradas nacionais à luz do diploma legal civil 

brasileiro. 

Apenas com o advento da Media Provisória 544/2011, convertida na Lei 12.598, de 

21 de março de 2012 (BRASIL, 2012a), que estabelece normas especiais para as compras, as 

contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, passou-se a dar maior 

atenção para a atuação de empresas estrangeiras no setor de defesa do país. Nos termos da lei, 

foram introduzidos conceitos como Produto de Defesa (PRODE), Produto Estratégico de 

Defesa (PED) e Empresas Estratégicas de Defesa (EED). Com base na referida norma, as EED 

serão credenciadas pelo MD sob as seguintes condições62: 

 

 
62 Conforme disciplinado no artigo 2º, inciso IV e alíneas.  
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a) ter como finalidade, em seu objeto social, a realização ou condução de atividades 

de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, prestação dos serviços 

referidos no art. 10, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização 

ou manutenção de PED no País, incluídas a venda e a revenda somente quando 

integradas às atividades industriais supracitadas; 

 

b) ter no País a sede, a sua administração e o estabelecimento industrial, 
equiparado a industrial ou prestador de serviço; 

 

c) dispor, no País, de comprovado conhecimento científico ou tecnológico 
próprio ou complementado por acordos de parceria com Instituição Científica 
e Tecnológica para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, relacionado à 

atividade desenvolvida, observado o disposto no inciso X 
do caput; 

 

d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos atos de seu controlador direto 
ou indireto, que o conjunto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou 
acionistas estrangeiros não possam exercer em cada assembleia geral número 
de votos superior a 2/3 (dois terços) do total de votos que puderem ser 
exercidos pelos acionistas brasileiros presentes; e 

 

e) assegurar a continuidade produtiva no País (BRASIL, 2012a). 

 

Todavia, a questão afeta à desnacionalização das empresas de defesa, ao que tudo 

indica, ainda não recebeu a atenção adequada, eis que no dispositivo legal não há qualquer 

menção a casos de empresas nacionais que venceram licitações, concorrências ou seleções via 

TJIL63 e que foram desnacionalizadas no decorrer da execução do contrato de aquisição de 

PRODE ou PED, caso este do PROSUB e conforme já apontado nesta pesquisa. Ainda no 

âmbito do PROSUB, importante se faz destacar que a entrada em vigor da Lei 12.598/12 e do 

Decreto 7.970/1364 se deu em momento posterior a assinatura da parceria estratégica entabulada 

entre o Brasil e a França, ou seja, após a assinatura do contrato que deu origem ao PROSUB. 

Tal aspecto foi apontado pelo no acórdão do TCU que avaliou os casos de desnacionalização 

das indústrias de defesa brasileiras, sobretudo daquelas que atuam no PROSUB. A MB, em 

resposta àquele tribunal, sustentou que renegociar o contrato de forma a adequá-lo ao conceito 

de EED, caso aceita pela DCNS, acarretaria em um incremento significativo do valor do 

programa (TCU, 2013, pp. 66; 77-78). Porém a experiência negativa do PROSUB deve ser 

levada em consideração em programas congêneres no futuro. 

Com o fito de reduzir a incidência de tais casos em futuros programas de defesa do 

Brasil, poder-se-ia apresentar algumas propostas de políticas públicas que poderiam promover 

 
63  Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (TJIL). 

64 O Decreto 7.970, de 28 de março de 2013, disciplina sobre a regulamentação dos dispositivos da Lei 

12.598/12. 
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a capacitação, a expansão, e, principalmente contribuir para a continuidade da atividade 

empresária das empresas de defesa, entre as quais: 

 

1 – Garantir por via de lei, um orçamento impositivo para área de defesa, utilizando para tanto, 

parte dos recursos oriundos da Amazônia Azul, particularmente das reservas do Pré-Sal, de 

forma similar ao sistema baseado na Lei do Cobre no Chile; 

2 – Reformulação do Regime Especial de Tributação para a Indústria de Defesa (RTID), mais 

precisamente no que diz respeito ao imposto praticado no caso de exportação de PRODE; 

3 – Garantir por via de lei a participação da União no controle das Empresas Estratégicas de 

Defesa, na forma da utilização de golden share65; 

4 – Criar instrumentos legais e contratuais que assegurem que somente empresas com controle 

nacional, seja patrimonial, comercial ou tecnológico, possam participar de grandes certames 

para aquisições de PRODE, facultada a parceria sob controle de capital nacional; 

5 – Criar instrumentos jurídicos, legais e contratuais, que impeçam ou dificultem a aquisição 

de empresas nacionais por congêneres estrangeiras; 

6 – Criar arcabouço jurídico e regulatório que possam garantir a preferência de itens e produtos 

nacionais nas aquisições de PRODE; 

7 – Criar mecanismos de proteção e promoção das Empresas Estratégicas de Defesa, tanto no 

mercado interno quanto externo. 

 

No próximo subcapítulo, será abordado outro fator que desafia o desenvolvimento da 

BID. Trata-se da dificuldade de retenção de profissionais qualificados na área de defesa, 

baseado no fato de que o fluxo de carreira militar não ser propício para o emprego de militares 

em processos envolvendo longos períodos para absorção e replicação de tecnologia complexa. 

 

 

5.3 – Da necessidade de retenção de profissionais qualificados 

 

É incontroverso entre os autores que estudam transferência de tecnologia que, um fator 

determinante para o seu sucesso é que o recebedor da tecnologia transferida tenha capacidade 

de absorver e, posteriormente, replicá-la (ELIASSON, 2010; PERSSON, 2016; PROKOP; 

 
65 A golden share ou ação de ouro é uma terminologia utilizada no mercado acionário consistente na criação de 

ações que serão retidas pelo poder público no momento em que se desfaz do controle acionário de sociedades onde 

detinha participação (a chamada privatização). O mecanismo das golden shares foi criado na Inglaterra na década 

de 1980 para ser uma espécie de participação acionista detida pelo Estado, que apesar de ser minoritária confere 

poderes especiais. 
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STEJSKAL, 2018; ROSSI, 2015). A ausência de qualificação técnica do recebedor da 

tecnologia pode tornar o processo de transferência infrutífero (DUARTE, 2012, p. 15; 

MODESTI, 2004, pp.41-43), tal como aconteceu nos offsets envolvendo ToT na aquisição do 

caça Gripen junto aos suecos pela África do Sul, que não teve a capacidade de explorá-los em 

sua plenitude, ocorrendo uma contribuição econômica limitada para o desenvolvimento. Um 

dos fatores cruciais para o insucesso da ToT na África do Sul foi a escassez geral de 

trabalhadores qualificados e experientes. No caso da aquisição dos Gripens pela Hungria, o 

aproveitamento do pacote de offsets diretos foi praticamente irrelevante, eis que, muito embora 

a Hungria possuísse um conjunto produtivo desenvolvido, na época o país não possuía uma 

indústria forte para o setor de defesa, ou seja, faltou investimento e qualificação para se 

aproveitar os benefícios previstos nos pacotes de offsets (ELIASSON, 2010; PERSON, 2016, 

pp. 40-41). Quando há uma defasagem entre a capacidade tecnológica entre o recebedor e o 

transferidor da tecnologia, ocorre a transferência de tecnologia de forma heterogênea 

(ASSAFIM, 2013, p. 26). Buscando mitigar tal defasagem, a MB tratou de garantir que vários 

profissionais fossem qualificados para absorver tecnologia, em alguns casos utilizando pessoal 

militar e civil, com destaque para os civis da Fundação Ezute que foram enviados para a cidade 

de Toulon para fins de absorção de tecnologia do Sistema de Combate dos futuros submarinos. 

Esse modelo de ToT é conhecido como on the job treining (ROSENDO; PEDONE, 2016). 

 

Figura 25 – Capacitação de pessoal do PROSUB na França 

 

Fonte: KOGA, 2016. 
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Objetivando capacitar o máximo possível de pessoas e de assegurar que o programa 

resultará na formação de massa crítica na área de defesa para projetar e construir submarinos, 

na parte do contrato que trata de offsets, está prevista a realização de inúmeros treinamentos 

com a finalidade de possibilitar a absorção de tecnologia pretendida pela MB. Os contratos de 

offsets 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dizem respeito ao treinamento de pessoal, alguns realizados na 

França conforme exibido na figura 25. Como já mencionado, a MB tratou de criar a estatal 

AMAZUL a partir de uma cisão da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), 

visando, entre outras finalidades, à retenção dos recursos humanos capacitados no PROSUB. A 

iniciativa da Marinha se mostra como uma forma de retenção de capital humano e de 

conhecimento formado com dinheiro público, pois busca propiciar condições de trabalho mais 

atrativas ao pessoal envolvido no projeto. Contudo a solução não se mostra totalmente 

satisfatória na visão do Tribunal de Contas da União: 

 

299. Houve a criação de uma estatal, a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa 

(AMAZUL) a partir de uma cisão da Empresa Gerencial de Projetos Navais 
(EMGEPRON), visando, entre outras finalidades, à retenção dos recursos humanos 

capacitados no Prosub. Tal medida se mostra uma iniciativa de retenção de 

conhecimento, pois busca permitir que sejam concedidas remunerações mais atraentes 

aos profissionais ligados ao projeto. 

300. Entretanto, a solução não permite a retenção de militares qualificados durante 

o processo de ToT, pois é sabido que a carreira militar demanda constantes 

movimentações entre unidades, o que pode atingir os militares que participaram dos 

processos de transferência de tecnologia. Não verificamos no Prosub, nem no 

Projeto H-XBR, medidas formais para mitigar o risco de desvio de pessoal 

militar qualificado dentro das próprias forças ou perda destes profissionais para 

outras entidades governamentais ou para o setor privado (TCU, 2013, p. 65, grifo 

do tribunal). 
 

A preocupação do tribunal se mostra legítima, ainda mais pelo simples fato público e 

notório de a carreira militar ser composta de uma rotina baseada em treinamentos, viagens 

operativas e cursos de carreira. Embora o TCU só faça menção às movimentações entre 

organizações militares, os militares da MB são movimentados entre unidades distintas da 

federação e também por força da necessidade impositiva da realização de cursos de carreira, 

tais como o Curso de Estado Maior para Oficiais Intermediários (C-MOI), o Curso Superior 

(C-Sup) e o Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM), além do período destinado para 

fins de comando e direção. Conforme é possível verificar na figura 26, que faz parte do Plano 

de Carreira dos Oficiais da Marinha (PCOM) (ANEXO B), um oficial engenheiro está 

suscetível de se afastar de sua OM atual em várias oportunidades, podendo ser de qualquer OM 

vinculada ao PROSUB, para fazer inúmeros cursos ao longo de sua carreira. Tal cenário não se 

mostra o ideal para projetos da magnitude e importância como o PROSUB. O desejável é que 
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a pessoa a receber os conhecimentos tecnológicos transferidos possa transmitir tais 

conhecimentos por mais tempo possível. 

 

Figura 26 – Plano de carreira de um oficial engenheiro naval 

 

 

Fonte: Marinha do Brasil (PCOM). 

 

Quando da execução do projeto de obtenção dos submarinos da classe IKL-209, a MB 

possuía um amplo quadro de engenheiros e técnicos civis que faziam parte de seus quadros de 

servidores de carreira. Nos dias atuais, a força tem optado em admitir em suas fileiras oficiais 

engenheiros via concurso público para o Corpo de Engenheiros, inexistindo concurso público 

para admissão como civis, o que, em tese, seria mais conveniente para a força, eis que os 

mesmos não seriam afetados pelos inúmeros compromissos de cursos e movimentações as quais 

um engenheiro militar é submetido, além de estarem sujeitos a passar mais tempo em atividade 

por força do regime geral da previdência. Conforme abordado no capítulo quatro, a qualificação 

de dezenas de engenheiros brasileiros (militares e servidores civis da MB) na Alemanha durante 

a execução do contrato de aquisição dos submarinos classe Tupi foi um fator determinante para 

a capacitação do Brasil como o único país do hemisfério sul a construir submarinos na década 

de 90 (FREITAS, 2007; 2011; 2012). 

Em relação ao PROSUB, no período de 2010 a 2012, um grupo de 31 engenheiros, 25 

oficiais e 6 funcionários civis, recebeu capacitação teórica voltada para o projeto de submarinos 
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com propulsão nuclear, ministrada pela então DCNS na França. Existe a previsão de que até 

2018 mais de 400 engenheiros, da MB e da AMAZUL, deverão se incorporar ao Corpo Técnico 

de Projeto do SN-BR, originalmente formado pelo grupo que recebeu capacitação na França 

(KOGA, 2016), trata-se um quantitativo significativo de pessoal, e, consequentemente de gastos 

de recursos públicos, razão esta que reforça as preocupações manifestadas pelo TCU. 

Outra questão já abordada neste trabalho diz respeito ao pouco tempo de serviço que 

um militar cumpre na carreira quando comparado a um servidor civil, sendo este um fator que 

endossa o argumento daqueles que são a favor da criação do cargo de analista de defesa. Cargo 

este que, muito provavelmente por pressão interna de setores da caserna preocupados com a 

reserva de mercado para os militares da reserva contratados por tempo certo, sofre com a 

resistência em relação à sua criação. Um analista civil de defesa poderia acompanhar todo o 

ciclo de ToT, o que se coadunaria com o interesse público e resultaria em um melhor 

aproveitamento do dinheiro do contribuinte.  

Uma sugestão para futuros trabalhos acadêmicos e para fins de monitoramento pelos 

órgãos de fiscalização, seria a proposta de realização de um mapeamento da localização e 

paradeiro dos militares e civis enviados à França para fins de treinamento e absorção de 

tecnologia afeta ao programa. No entanto, para se encetar tal iniciativa, será necessário esperar 

a conclusão do PROSUB, para, a posteriori, fazer o necessário levantamento se houve o 

aproveitamento concreto do conhecimento absorvido pelos militares e civis em prol de projetos 

e programas nacionais, indicando inclusive o tempo em que ficaram na ativa propagando o 

conhecimento adquirido após efetuado o treinamento. Um trabalho como esse seria útil para 

comprovar junto ao contribuinte que os aportes bilionários ao programa, com parcela 

significativa destinada para a qualificação profissional, resultaram em um eventual ganho para 

toda a coletividade, e não para eventuais fins de realização de projetos pessoais e alavancagem 

de carreiras na iniciativa privada às custas do erário. 

Como recomendação deste trabalho, uma possível solução residiria na criação do cargo 

de analista de defesa, o que poderia contribuir com a desoneração dos custos com pessoal de 

cada força, ficando o analista sob os auspícios do próprio Ministério da Defesa. Tal vinculação 

ao MD também poderia ser aproveitada no sentido de se utilizar a expertise do profissional e 

seu conhecimento no âmbito das três forças, otimizando um potencial sinérgico virtuoso. 

Medidas mais drásticas, mas menos fecundas são possíveis, tal como nos casos em que oficiais 

que realizam cursos custeados pela União tem que ressarcir o erário quando decidem se desligar 
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do serviço ativo antes da conclusão de seu tempo de serviço66. Entendimento congênere poderia 

ser aplicado nos casos dos militares que foram fazer treinamento na França para fins de 

execução de offset envolvendo ToT. Tal medida se justificaria pelo alto valor do contrato e pelo 

imenso prejuízo ao interesse público se um oficial ao regressar com uma vasta gama de 

conhecimento resolvesse utilizar o aprendizado custeado pelo contribuinte em benefício próprio 

junto a empresas particulares. Afinal, quando se onera significativamente os cofres públicos 

com o argumento de benefícios à coletividade via ToT e offsets, o que o contribuinte menos 

quer é que o seu dinheiro sirva para consecução de interesses particulares e privados, sobretudo 

quando o ex-militar migra para o setor privado, e pior, para empresas desnacionalizadas. O 

mesmo raciocínio é aplicável aos civis que receberam treinamento congênere. 

Destarte, e em resumo, se não houver PP destinadas à retenção da massa crítica 

produzida e custosamente67 paga pelo PROSUB, além de jogar a BID novamente em um estágio 

seminal no setor de defesa naval, o país estará a desperdiçar os já escassos recursos 

orçamentários destinados à área de defesa, será “jogar dinheiro público pelo ralo”. 

 

 

5.4 – Do risco de corrupção no âmbito dos acordos de offset 

 

Contrariando o senso comum brasileiro, a caserna não está imune aos efeitos nocivos 

dos esquemas de corrupção68. Recentemente foi descoberto um complexo esquema criminoso 

envolvendo oficiais do Exército Brasileiro que desviaram a bagatela de R$ 11 milhões do 

Instituto Militar de Engenharia (IME69). Quando o assunto é a compra de itens de defesa, a falta 

de transparência, que muitas vezes é fruto de cláusulas de sigilo, somada ao fato de que os 

processos administrativos de aquisição de armamentos são extremamente complexos, tornam 

 
66 Nos autos da ação 0003154-54.2007.4.01.3900/PA um militar que pediu demissão antes do prazo de liberação 

previsto em lei foi obrigado a ressarcir as despesas custeadas pela União em curso de formação de oficiais. 

67 De acordo com dados exibidos em uma apresentação do CMG (RM1-EM) Monteiro, em 2018, o investimento 

na formação de técnicos e engenheiros no exterior seria do importe de US$ 1,4 bilhões, valor que no câmbio atual, 

em novembro de 2019, alcançaria o valor aproximado de R$ 5,88 bilhões.  

68 A Transparência Internacional define a corrupção como o abuso do poder confiado ao indivíduo para ganhos 

privados. O suborno constitui, talvez, a forma mais facilmente reconhecida de corrupção (MAGALHY, 2010, p. 

14). Já o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas define corrupção como: “o mau uso do poder público, 

escritório ou autoridade para benefício privado através de suborno, extorsão, tráfico de influência, nepotismo, 

fraude ou peculato” (PLATZGUMMER, 2013, p. 22). 

69 Matéria jornalística do site do jornal “O Globo”. Acessado em: 10. ago. 2019. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/rio/cinco-militares-dois-civis-sao-condenados-por-fraude-que-causou-rombo-de-11-

milhoes-cofres-publicos-23617050. 
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os programas e projetos uma área com riscos significativos de corrupção (MAGAHY et al., 

2010, p. 2; PLATZGUMMER, 2013, p. 17). 

O próprio PROSUB é alvo de investigação por parte da Procuradoria da República em 

virtude de suspeita de superfaturamento na ordem R$ 2,8 bilhões70 para a construção do 

estaleiro, pois, segundo as investigações do paquet, o valor inicial de R$ 5 bilhões teria sido 

supostamente majorado de forma indevida para o importe de R$ 7,8 bilhões. De acordo com o 

Ministério Público Federal, além do suposto superfaturamento, a obra executada pela Itaguaí 

Construções Navais foi menor do que o projeto originalmente contratado, mesmo após o 

acréscimo dos R$ 2,8 bilhões ora sob investigação71. Tais acontecimentos justificam a 

abordagem do tema neste trabalho, até mesmo para que sirva como motivador de uma discussão 

mais aprofundada por mais pesquisadores sobre esse tema tão atual na esfera pública brasileira. 

Os contratos de aquisição de PRODE constituem uma área de risco especialmente 

elevada de corrupção. A natureza altamente competitiva da indústria de defesa, a sua 

complexidade e os grandes valores monetários dos contratos criam riscos de suborno que 

podem ser incorporados nas instituições envolvidas, de forma que se bloqueia uma análise mais 

aprofundada pelos órgãos de fiscalização. Além disso, nos contratos de aquisições de defesa 

muitas vezes as informações para fins de fiscalização são escassas, tudo sob o argumento da 

proteção do segredo por razões de segurança nacional, o que contribuiu para que o setor de 

defesa fosse avaliado72 por vários anos como um dos mais propensos à corrupção de acordo 

com estudo da Control Risks (MAGAHY et al., 2010, p. 14). Em outro estudo realizado, em 

2010, pelo Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo (SIPRI, sigla em 

inglês), foi constatado que cerca de 40 por cento de toda a corrupção em transações 

internacionais ocorre no comércio de armas. 

Em muitos países não existe quase nenhuma diligência sobre os potenciais 

beneficiários das contrapartidas. Sem a devida mensuração do desempenho em contratos de 

compensação, faltam auditorias para se apurar se foram cumpridas as obrigações em 

comparação com as promessas contratuais. Quase inexiste a publicação dos resultados de 

 
70 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/prosub-procurador-da-republica-visita-

canteiros-de-obras-do-estaleiro-naval-no-rio-de-janeiro. Acesso em 06. set. 2019. 
71 Disponível em: http://www.defesanet.com.br/prosub/noticia/28798/PROSUB---MPF-aponta-superfaturamento-

de-R%24-2-8-bilhoes/. Acessado em 08. ago. 2019. 

72  De acordo com uma pesquisa realizada em 2006 pela Control Risks, cerca de um terço das empresas 

internacionais de defesa afirmaram que tinham perdido um contrato no ano anterior por causa da corrupção 

percebida por um concorrente. O relatório do comitê de coordenação do Departamento Promoção do Comércio 

dos EUA, feito em Março de 2000, afirmou que o setor de defesa representou cerca de 50% de todas as alegações 

de suborno ao longo 1994-1999, o que ocasionou surpresa, uma vez que a defesa constitui uma proporção muito 

pequena do comércio internacional. 
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compensação, benefícios ou de desempenho, razão que faz com que offsets sejam o 

“playground” ideal para a corrupção. A falta de vigilância dos contratos de compensações é 

amplificada por sua complexidade. Processos de compensações envolvem uma gama de 

contratos complexos e detalhados e que muitas vezes incluem investimentos em uma variedade 

de empresas e subsidiárias, fazendo o monitoramento ainda mais difícil (MAGAHY et al., 2010, 

p. 2). O relatório do TCU (2013, p. 18) alerta em trecho devidamente negritado pelo tribunal 

sobre uma vulnerabilidade decorrente da ausência de avaliação antes da assinatura do contrato 

com a DCNS das condicionantes de sucesso de ToT e offsets que diz respeito aos sistemas de 

reconhecimento e medição das tecnologias a serem transferidas, conforme trecho transcrito 

abaixo. 

 

85. Em se tratando do Prosub, a ausência de prévia avaliação de condicionantes do 

processo de ToT representa risco ainda maior, em virtude do alto nível de 

complexidade envolvido. Diferente do H-XBR, que consiste em fabricar algo já 

existente (helicóptero EC-725), o Prosub abrange não apenas a fabricação do 

submarino nuclear, não existente, mas, também, a concepção do projeto. Além disso, 

são consideráveis os recursos necessários para implantar e manter a correspondente 

infraestrutura de produção, apoio, treinamento e operação.  

86. Apesar da vulnerabilidade, apontada pela própria Marinha, referente à gestão 

de um projeto com alto nível de complexidade, verificamos que, excetuando-se as 

parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisa já existentes, o 

envolvimento da Marinha com os atores relacionados à pesquisa e desenvolvimento 

está sendo estabelecido durante a execução do contrato. 

87. Outra condicionante de suma importância que não foi avaliada antes da 

formalização do contrato com a DCNS, diz respeito aos sistemas de 

reconhecimento e medição das tecnologias a serem transferidas. Conforme 

verificamos, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM), 

apenas em 15/6/2011, portanto, durante a execução do Prosub, constituiu um grupo 

de trabalho com o propósito de estudar indicadores de transferência de tecnologia que 

possibilitem mensurar os processos de ToT. 

88. Em relação à participação da BID nacional no projeto, constatamos que não 

houve, no programa, o envolvimento, desde o início, do setor privado, excetuando-se 

as empresas contratualmente envolvidas. Como informado pela Marinha (peça 25, p. 

23), por enquanto não será possível a participação da base industrial de defesa no 

projeto, pois, primeiro a MB irá absorver a tecnologia de projeto e construção da 

DCNS e, posteriormente, envolverá a indústria privada na nacionalização. Apesar de 

contratualmente existir o PNP, não foi nitidamente estabelecida a forma como 

acontecerá a inserção da cadeia produtiva brasileira no Prosub e como se dará a 

transferência de tecnologia para as empresas privadas a serem envolvidas no projeto. 

 

Em resposta ao TCU (2013, p. 80) a MB ressalta que, atendendo a iniciativa do 

tribunal, instituiu um grupo de trabalho para elaborar indicadores de medição e desempenho de 

ToT, estando o mecanismo de medição em fase de implantação na COGESN. Porém em 

consulta ao sítio do programa73, não há qualquer estatística ou informação mais objetiva sobre 

índices de ToT ou nacionalização, restando apenas informações genéricas e que são incapazes 

 
73 https://www.marinha.mil.br/prosub/. 
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de contribuir para um acompanhamento pelo contribuinte, resultando em um verdadeiro 

desprestígio da lei de liberdade de informação e da publicidade administrativa. Frise-se que não 

se está a defender a divulgação de dados sigilosos atinentes às especificações técnicas ou 

operacionais do PROSUB, mas tão somente a divulgação de um instrumento de transparência 

capaz de justificar junto ao contribuinte o encarecimento significativo das aquisições militares 

com a contratação de ToT e offsets (PLATZGUMMER, 2013, p. 19). Igualmente não se 

pretende ver violado o direito da propriedade industrial afetos aos projetos de equipamentos e 

peças, que tem natureza jurídica de direito privado (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 379), o 

que se busca é a ampla divulgação de índices que legitimem o aumento do preço de aquisição 

de PRODE via compensações, não dados de equipamentos e suas patentes. 

Cumpre ressaltar que o Estado brasileiro está sujeito à Lei de Acesso à informação, 

Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações classificadas. A informação considerada 

essencial para a segurança da sociedade e do Estado tem acesso restrito e abrange os níveis que 

vão do reservado ao ultrassecreto (inteligência do artigo 24 do referido instrumento legal) e 

contemplam as hipóteses previstas no artigo 23, tais como informações que venham a “pôr em 

risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional” (art. 23, I), 

“prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas” (art. 23, 

V), “prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou 

tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 

nacional” (art. 23, VI), e “comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação 

ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações” (art. 

23, VIII). O escopo da Lei de Acesso à Informação, tal como a previsão constitucional, é o 

acesso do público às informações de interesse da coletividade, sendo uma forma de fiscalização 

pelo contribuinte sobre a administração pública (arts. 5º, XXXIII; 37, § 3º c/c art. 216, § 2º, da 

Lei nº 12.527/2011), restando claro que um contrato não pode tornar confidencial a informação 

que originalmente deveria ser pública pelo efeito da lei (ROSSI, 2016, pp. 153-154), salvo nas 

hipóteses previstas no mencionado artigo 23 e que não se enquadram nas questões suscitadas 

no presente trabalho. 

De acordo com Peter Platzgummer (2013, p. 16), a falta de transparência nos contratos 

de offset, cujo autor chama de “opacidade das compensações”, fomenta a corrupção e a torna 

próspera quando esta está protegida contra a atenção. Quando processos, decisões e ações são 

observáveis, eles são menos propensos a serem sequestrados por oportunismo e corrupção. 

Contratos de offset, no entanto, são instrumentos altamente obscuros, com as decisões tomadas 

longe do escrutínio legítimo, com contratos adjudicados numa base discricionária. Na visão do 



145 
 

autor, quando os processos não são observáveis e os potenciais benefícios privados de 

corrupção são altos, o risco de ocorrer prevaricação é provável. Uma vez que acordos 

internacionais de offset geralmente são restritos a poucos setores, o poder de distribuir 

compensações constitui um recurso limitado. Como resultado, os funcionários governamentais 

ou da empresa transferidora de tecnologia podem usar esse poder para exigir o enriquecimento 

ilícito ou para pagar favores ilicitamente. O quadro 07 descreve três possíveis níveis de 

corrupção nos contratos de offset.  

 

 

Quadro 07 – Níveis de corrupção nos contratos de Offsets 

 

NÍVEL DESCRIÇÃO 

Corrupção Política 

 

 

• Interesses políticos escusos que procuram influenciar indevidamente a 

necessidade de uma compra de armas, usando a atratividade de um 

pacote de compensações como um incentivo para o governo; 

 

• Interesses políticos escusos destinados a garantir que um contrato seja 

direcionado a um determinado fornecedor com base no pacote de 

compensações; 

 

• Funcionários políticos envolvidos em desvio de recursos alocados ao 

pacote de compensações; 

 

• Funcionários políticos que aceitam pagamentos de empresas para a 

assinatura do contrato. 

Corrupção 

Burocrática 

 

 

• Pessoal responsável pela aquisição (órgão público responsável pela 

compra) se aproveita do pacote de compensações como um veículo para 

pagamento de subornos; 

 

• Pessoal responsável pela aquisição (órgão público responsável pela 

compra) aceita ou solicita pagamentos ilícitos durante o projeto do 

pacote de compensações;  

 

• Pessoal responsável pela aquisição (órgão público responsável pela 

compra) aceita ou solicita pagamentos ilícitos durante a escolha das 

empresas beneficiadas pelos contratos do pacote de offsets. 
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Corrupção no Setor 

Privado 

 

 

 

• Empresas beneficiárias potenciais que oferecem pagamento ou outro 

benefício à empresa contratada principal para ter acesso a um contrato 

relacionado ao pacote de compensações; 

 

• Empresas beneficiárias e a empresa contratada principal agem em 

conluio para realizar pagamentos, feitos pela empresa beneficiária, a um 

funcionário político ou de aquisição, a fim de ganhar influência indevida 

em nome da empresa fornecedora; 

 

• Agentes ou outros intermediários que agem em nome da empresa 

contratada principal realizando pagamento de subornos com o fito de 

garantir vantagem indevida; 

 

• Empresas interessadas em participar dos pacotes de offsets fazem ofertas 

de benefícios aos funcionários para gerar demanda de contrapartidas nas 

aquisições de defesa. 

 

Fonte: Adaptado de MAGAHY et al., 2010, p. 18. 

 

A corrupção política se baseia em influenciar indevidamente a necessidade de uma 

aquisição de defesa. A corrupção política pode se configurar em qualquer fase do processo que 

concede elevada discrição sobre a aquisição de defesa para funcionários políticos do executivo, 

legislativo, ou do partido no poder, com a corrupção afetando o pacote de compensações. Atores 

políticos com interesses escusos podem criar a falsa necessidade do pacote de compensações 

ou garantir que um contrato seja atribuído a um fornecedor de seu interesse. A corrupção 

burocrática ocorre em situações que influenciam a decisão competitiva para o contrato principal 

de formas não transparentes. Como a corrupção política, a corrupção burocrática pode ocorrer 

em qualquer fase do desenvolvimento dos offsets, onde funcionários do Estado, na maioria dos 

casos composta de pessoal de compras do Ministério da Defesa ou das FA. Por exemplo, uma 

empresa fornecedora principal pode facilitar a corrupção de um funcionário de compras por 

meio de projetos de offsets em vez do contrato principal, evitando a sua análise necessária. A 

empresa fornecedora principal também pode concordar com o pacote de compensações 

contendo investimentos que beneficiam os interesses particulares de um funcionário de compras 

como um meio de ganhar influência indevida. A corrupção no setor privado ocorre quando a 

empresa principal do contrato concede favores aos funcionários corruptos do governo através 
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dos projetos de compensação, o setor privado tem um papel importante no lado da oferta de 

corrupção (MAGAHY et al., 2010, p. 19).  

Em quase todos os mecanismos mencionados acima, as empresas estão concedendo 

indevidamente benefícios aos funcionários políticos ou burocráticos, seja por sua própria 

iniciativa, ou porque tais benefícios foram solicitados. A implicação em muitos desses 

mecanismos é que as principais empresas fornecedoras podem estar usando o pacote de 

compensações como um veículo para oferecer benefícios em troca de influência indevida ou 

acesso a contratos de defesa. A empresa fornecedora principal, que muitas vezes é a titular do 

contrato, também pode buscar um pacote de compensações contendo investimentos que 

beneficiam os interesses de suas subsidiárias74, de forma a colocar em xeque a real eficácia da 

ToT e o interesse nacional do país comprador de PRODE, o que, em tese, não seria uma espécie 

de corrupção, porém desde que não tenha tido a contribuição dolosa de um agente público 

envolvido na negociação e/ou na execução do contrato. 

Em que pese haver uma falta geral de dados relativos à transparência nos casos de 

corrupção em contratos de defesa, é possível citar casos ao redor do globo em que os contratos 

de aquisição de defesa foram afetados pela corrupção. Na África do Sul75, em Portugal76 e na 

Grécia77 houve a divulgação de informação da ocorrência de crimes nos acordos de offsets. No 

caso português, as investigações destacam a inadequação dos mecanismos de avaliação e 

auditoria utilizados pelas autoridades para avaliar e gerir as operações de compensação de 

offsets. Uma sinistra curiosidade reside no fato de que os casos de corrupção nos acordos de 

compensação se mostram recorrentes nas aquisições de submarinos. 

 
74 Em relação ao PROSUB, no subcapítulo sobre a “Desnacionalização das empresas de defesa”, já foi apontada 

uma grande concentração de subsidiárias do Naval Group, antiga DCNS, no âmbito do PNP, o que de acordo com 

o TCU, torna discutível a efetiva ToT no programa. Agora cabe tanto ao TCU quanto aos demais órgãos de 

fiscalização estudar os fatores sistêmicos que levaram a tão alta concentração. 

75 O governo Sul-Africano aprovou o pacote relativo aos contratos de Armas Estratégicas em dezembro de 1999 

custando 30 bilhões na moeda local (cerca de US 4,8 bilhões em 1999). O programa que envolvia compras de 

navios de guerra de alta tecnologia, submarinos e aeronaves da Alemanha, Suécia, Itália e Reino Unido, tem sido 

a fonte de muitas controvérsias, tanto sobre a adequabilidade do pacote para a África do Sul e sobre alegações de 

corrupção em vários contratos. O destaque negativo fica por conta do programa de aquisição de submarinos, onde 

foram apontadas práticas ilegais durante a fase de avaliação e sobre a pontuação dada ao maior dos projetos de 

offset (MAGAHY et. al., 2010, p. 27). 

76 Em 2004, Portugal assinou a compra de dois submarinos em um negócio que abrange um contrato de offsets 

avaliado em € 1.2 bilhões de euros. Em 2006, investigações suspeitavam do pagamento desproporcional no valor 

de € 30 milhões a uma empresa intermediária para negociar os acordos de compensação, então considerado 

elevado. Em 2009, promotores portugueses acusaram executivos alemãs e cidadãos portugueses envolvidos em 

fraude e falsificação de documentos em acordos de compensação ligados aos submarinos que resultaram em um 

prejuízo estimado em € 34 milhões ao erário português (MAGAHY et al., 2010, p. 28). 

77 Em relação à Grécia, o governo resolveu ampliar o cumprimento das compensações, sobretudo nos casos de 

contratos que estão em atraso (MAGAHY et al., 2010, p. 29). 
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Na República Checa, a aquisição de caças Gripen está sendo investigada por suborno 

e também contou com questões levantadas sobre o pacote de compensações incluído como parte 

do negócio. As investigações em curso apontam para o direcionamento da licitação e para 

pagamentos a funcionários de alto escalão ocorridos em 2001. Os licitantes derrotados 

reclamam que o governo desenhou intencionalmente um contrato de modo a garantir a vitória 

da empresa fabricante dos caças suecos. O acordo de offsets que acompanhou o contrato 

também foi criticado no momento da compra como sendo ilusório, com dois ministros das 

finanças criticando sua execução. O contrato com AI Yamamah, celebrado em 1985 entre o 

Reino Unido e a Arábia Saudita, também foi objeto de controvérsia. O contrato teve suas 

cláusulas de contrapartidas criticadas em face de algumas das receitas geradas pela empresa de 

defesa britânica BAE Systesms serem direcionadas para investimento na indústria de defesa do 

Reino Unido, o que posteriormente foi fruto de investigação (MAGAHY et al., 2010, p. 30). 

A Romênia teve seu contrato de aquisição de duas fragatas, em 2003, sob suspeita 

quando surgiram alegações de pagamento de comissões não previstas no contrato. A 

investigação teve como objeto principal a irregularidade no contrato e fundos perdidos nos 

pacotes de offsets. Em junho de 2006, o jornal Bucharest Daily News noticiou que a BAE 

Systems não estava cumprindo o contrato que previa a utilização de 80% do valor da aquisição 

para fins de compra de produtos e serviços romenos, em uma combinação de offsets diretos e 

indiretos. Taiwan, em menor proporção, também sofreu com alegações de pagamentos de 

propina a agentes governamentais, sobretudo com operações envolvendo compensações 

(MAGAHY et al., 2010, p. 31). 

Ainda há o caso envolvendo a sede da maior empresa do setor aeroespacial e defesa 

de Israel, a Israel Aircraft Industries, que em setembro de 2005 foi alvo de uma operação 

policial em suas instalações. O motivo da investigação se baseava em alegações de pagamentos 

fraudulentos feitos no exterior. A investigação se amparou em dez anos de trabalho, cujo objeto 

de suspeita era o pagamento de suborno e propinas no caso de vendas de exportação e de 

compensações em contratos de offset (MAGAHY et al., 2010, p. 30). Cabendo destacar que a 

empresa tem como uma de suas subsidiárias a empresa Elbit Systems, que no Brasil vem 

avançando de maneira agressiva no mercado de defesa com a aquisição de inúmeras empresas 

brasileiras78. 

 
78 Conforme já demonstrado no quadro 06 sobre “Aquisições de empresas brasileiras de defesa”, a Elbit Systems 

comprou as empresas Aeroeletrônica, a Ares Aeroespacial e a Periscópio Equipamentos Optrônicos, além de ter 

apresentado proposta para a compra da empresa desenvolvedora de mísseis Mectron. 
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O Quadro 08 contém uma visão geral de alguns casos de corrupção envolvendo 

contratos de offsets mundo afora. A corrupção pode surgir a partir do plano doméstico ou em 

contratos celebrados com fornecedores do exterior. No que tange à fase contratual, os arranjos 

de corrupção podem ser engendrados em momentos pré ou pós-contratual. As características 

de tais arranjos também podem variar, pois há casos em que a agência é subornada para receber 

parte da obrigação de compensação (Austrália, República Checa e África do Sul); outros em 

que há uma superavaliação de benefícios nas propostas de compensação (República Checa, 

Grécia, Polônia, Portugal e África do Sul); situações em que funcionários de alto escalão 

possuem ou trabalham para a empresa receptora de compensação (Indonésia e África do Sul); 

casos em que políticos são subornados para influenciar tomadores de decisão (Itália, Portugal 

e África do Sul); outros onde o governo é subornado para manipular o processo de licitação 

(Indonésia, Índia e África do Sul); havendo casos em que há a reivindicação incorreta de 

compensações (Austrália, Portugal e África do Sul); e casos em que o suborno é reivindicado 

na forma de compensação (Coreia do Sul e África do Sul). 

 

 

Quadro 08 – Resumos de casos de corrupção envolvendo offsets pelo mundo 

 

 

Fonte: PLATZGUMMER, 2013, p. 25. 
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A visão geral de casos de corrupção no quadro 07 mostra dois cenários possíveis que 

podem acontecer quando uma agência governamental está envolvida. Ou, um funcionário 

público é ligado a uma empresa e, portanto, está favorecendo-a sobre os outros concorrentes, 

ou o funcionário recebe um suborno de uma empresa e está abusando de seu poder ao manipular 

dados de desempenho das compensações. Estes resultados se relacionam com dois dos meios 

condutores de corrupção propostos por Robert Klitgaard: a possibilidade de trabalhar dentro de 

uma rede (ligação com a esfera privada) e a ausência de prestação de contas (uso indevido de 

dados de desempenho). A maioria dos casos de corrupção envolvendo contratos de offsets 

apresenta o problema da falta de transparência. Portanto, a questão da transparência é 

mandatória nos casos de aquisição de PRODE a envolver offsets (KLITGAARD apud 

PLATZGUMMER, 2013, p. 27). 

Voltando a analisar o programa brasileiro, de acordo com o TCU, o PROSUB se 

ressentiu de uma análise rigorosa e de uma maior acuidade antes da formalização dos contratos, 

fato que foi agravado ante a ausência de adoção de medidas com vistas a certificar a capacidade 

técnico-operacional das empresas que participariam do projeto, não sendo utilizados 

instrumentos específicos para atestar a aptidão dos potenciais participantes. O que impõe a 

realidade em que recursos públicos são repassados a entidades privadas, na forma de subsídios, 

por meio de outra entidade privada (TCU, 2013, pp. 24-25; 38), essa discricionariedade 

excessiva da iniciativa privada para tutelar o destino de recursos públicos demanda cautela e se 

mostra um fator que dificulta um maior controle dos órgãos de fiscalização (MAGAHY et al., 

2010, p. 2). A estratégia de deixar a seleção das empresas recebedoras da tecnologia transferida 

sob os auspícios de quem a transfere não se mostra mais adequada, sobretudo por abrir flancos 

para casos de corrupção, ou, no mínimo, para que ocorra conflito de interesses de cunho 

estratégico entre o transferidor e o recebedor da tecnologia. Como alerta o tribunal de contas, a 

seleção das empresas para fins de recebimento da ToT e de participação no PNP deveriam ter 

sido instrumentalizados no nascedouro do contrato, e não durante sua execução (TCU, 2013). 

Espera-se que tal falha sirva de lição e aprendizado para o aperfeiçoamento dos contratos de 

aquisições militares futuras, além de merecer acompanhamento criterioso por parte tanto do 

TCU quanto do Ministério Público Federal (MPF). 

Outro ponto de interesse que chamou a atenção do TCU e que poderia, em tese, resultar 

em margens para corrupção, é o fato de existir cláusulas em duplicidade nos contratos de ToT 

(2.1 do contrato 6) e de offset (Anexo A do contrato 8) para fins de pagamento por um mesmo 

objeto (transferência de tecnologia). Neste caso existe uma falha contratual, intencional ou não, 

que poderia, em tese, resultar no pagamento ao contratado de forma dobrada pela ToT por meio 
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de créditos de offset (TCU, 2013, p. 103). A MB e os órgãos de fiscalização deverão estar 

atentos e em constante trabalho visando aprimorar os métodos de auditoria e accountability dos 

contratos do PROSUB, contrato que envolve os maiores custos quando comparado com os 

demais projetos de defesa brasileiros (JUNGMANN, 2016). 

 

 

5.5 – Síntese das recomendações do TCU 

 

Grande parte dos desafios apontados no presente capítulo se mostram presentes no 

item 391 do relatório do Tribunal de contas da União, cujo conteúdo traz uma série de 

recomendações com o intuito de se aprimorar contratações de PRODE tão complexas como a 

do PROSUB. Nas recomendações abaixo transcritas, questões visando sanar problemas de 

retenção de pessoal, desnacionalização das empresas de defesa e um maior controle sobre metas 

e obrigações contratuais reforçam a importância da temática abordada pela pesquisa e que 

merecem o devido aprofundamento em pesquisas e trabalhos futuros. 

 

391. Com respeito à estruturação, podemos concluir que o Prosub e o 

Projeto H-XBR se ressentiram de uma análise rigorosa antes da formalização 

dos ajustes contratuais de elementos importantes para a modelagem dos 

empreendimentos. Não foram previamente definidos critérios para: 

a) identificar e selecionar os potenciais fornecedores brasileiros; 

b) definir e controlar as metas e obrigações a serem assumidas; 

c) delimitar os direitos de propriedade; 

d) verificar o atendimento dos padrões de qualidade e competitividade dos 

parceiros nacionais, para que alcancem as metas de nacionalização da 

produção; 

e) regular a aquisição de empresas de importância estratégica para a defesa por 

companhias estrangeiras, notadamente as recebedoras de tecnologias 

financiadas pelo governo; 

f) reter recursos humanos capacitados no âmbito dos dois empreendimentos; 

g) integrar os fornecedores de offset, setor industrial e setor de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (TCU, 2013, p. 82-83). 

 

O presente trabalho espera contribuir com o oportuno aprofundamento sobre o tema, 

pois, o risco de corrupção nos acordos de offsets tem sido praticamente inexplorado na literatura 

sobre compensações (MAGAHY et al., 2010, p. 7). Que esse subcapítulo seja o primeiro passo 

para preencher essa lacuna, sobretudo no Brasil, além de contribuir para a formulação de 

políticas públicas para aumentar a transparência, a fiscalização e accountability nos programas 

de aquisição de itens de defesa, ajudando a fomentar a criação de políticas sólidas tão 

necessárias para introduzir transparência, integridade e responsabilidade no processo de 
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compensações, desde o desenvolvimento da exigência de compensações até a execução dos 

contratos de PRODE e na gestão dos já escassos investimentos.  

Por fim, que fique registrado que a presente pesquisa considera que os instrumentos 

de compensações são uma importante ferramenta política de desenvolvimento econômico e 

industrial, desde que amparado por boas práticas de gestão e fiscalização que possam garantir 

que contratos de offsets produzam benefícios aos países importadores de PRODE, notadamente 

no que diz respeito ao custo-benefício quando comparado com o valor da compra direta sem 

compensações junto ao fornecedor. Não se está a advogar contra o uso de offsets, pelo contrário, 

as compensações podem ser importantes para fins de redução do gap tecnológico da BID 

brasileira. O que se propõe é a adoção de uma política mais transparente na gestão dos contratos 

públicos que contém tais mecanismos compensatórios, tudo conforme as razões ora expostas e 

lastreadas em farto histórico internacional de corrupção na aquisição de material militar via 

contratos envolvendo offsets.  
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CONCLUSÕES 

 

Em um momento histórico em que se defende o intrépido combate ao flagelo da 

corrupção, instituições envolvidas em grandes programas, tal como o PROSUB, que lidam com 

dinheiro público não devem ficar ensimesmadas no que tange a adoção de práticas de 

transparência e publicidade no uso do dinheiro do contribuinte. Uma postura mais transparente 

poderia, em tese, contribuir para uma melhor percepção do cidadão sobre a importância das 

aquisições militares e suas contribuições para a economia do país e para a sociedade como um 

todo. Só assim a majoração das aquisições militares via acordos de offsets se mostrará mais 

racional em relação à compra direta, esta menos onerosa para o contribuinte. A ausência de 

fontes primárias e de dados na página do programa, na Marinha do Brasil ou em qualquer órgão 

público ligado ao PROSUB, dificultaram a realização deste trabalho, tornando a coleta de dados 

um desafio. Salvo melhor juízo, a metodologia baseada em entrevistas que recorrentemente é 

utilizada em trabalhos acadêmicos na área de defesa não deve prevalecer em detrimento de 

indicadores oficiais. Trabalhos do gênero merecem indicadores e estatísticas oficiais, não uma 

pesquisa baseada em uma espécie de “análise de discurso” sem fontes oficiais que os amparem.  

Muito embora os contratos de aquisições de defesa que estabelecem offsets 

tecnológicos, sobretudo envolvendo transferência de tecnologia, tenham ganhado muito 

destaque por causa dos defensores dos efeitos de spin-off e spillovers, cuja bandeira se baseia 

no desenvolvimento industrial militar e civil por via do compartilhamento da tecnologia 

adquirida quando da compra de armamentos sofisticados, no decorrer da pesquisa, ficou latente 

os inúmeros percalços e desafios, tanto de ordem técnica material quanto da dificuldade de 

retenção de pessoal envolvido na absorção da tecnologia transferida. A parte que aborda a 

distribuição disforme e nada equitativa do orçamento de defesa também merece profunda 

reflexão sobre o custo-benefício de um encarecimento da aquisição de PRODE via contratação 

de offsets que não resultarão na perenização dos conhecimentos absorvidos por falta de dinheiro 

que garanta um fluxo contínuo de encomendas, e, consequentemente, a sobrevivência do setor 

em um eventual cenário de encomendas escassas do mercado exterior.  

Deve-se a todo o custo evitar que um eventual colapso no fluxo de aquisições, tal como 

o que levou a ENGESA à falência por força do “efeito Iraque” e pela derrota em uma 

concorrência na Arábia Saudita, se repita. Na época, a falta de condições orçamentárias para 

que o Exército Brasileiro suprisse a inexistência de encomendas externas só contribuiu para o 

fatídico deslinde em desfavor da empresa, o que acarretou na perda de massa crítica qualificada 

de origem nacional. Investir na cadeia produtiva, contratar pacotes caríssimos envolvendo 
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transferência de tecnologia e não ter previsão orçamentária para garantir a sobrevivência do 

setor por via de aquisições regulares é basicamente jogar dinheiro do já depauperado 

contribuinte brasileiro pelo ralo. 

A despeito da ausência de fontes primárias e de indicadores fidedignos que poderiam 

ratificar ou refutar os inúmeros pontos críticos destacados no relatório da TCU, não é possível 

inferir que no caso do PROSUB o contrato celebrado de aquisição de submarinos está sendo 

capaz de fomentar a BID brasileira de maneira financeiramente sustentável, principalmente no 

que tange à capacidade de inovação, ou seja, na produção do conhecimento em si. Neste 

particular, as políticas públicas envolvendo offsets presentes em instrumentos normativos do 

MD por si só não são capazes de garantir o desenvolvimento de PRODE de forma autóctone, 

pelo menos não no que diz respeito aos produtos no chamado “estado da arte”. O que sobra ao 

adquirente é o acesso a produtos defasados tecnologicamente, além de que quando há a 

transferência tecnológica de forma satisfatória, não raro as empresas receptoras da tecnologia 

são, de forma oportunista e atentatória ao interesse nacional, desnacionalizadas conforme dados 

levantados neste trabalho. 

Todavia, quando foi analisado o desenvolvimento do PROSUB sob o prisma da 

avaliação de políticas públicas, utilizando-se para tanto uma miríade de modelos analíticos, tal 

como os propostos por Evert Vendug e por Michael Porter, no decorrer da pesquisa foi possível 

constatar inúmeros efeitos colaterais positivos para o entorno geográfico de Itaguaí, de forma a 

contribuir para o incremento da qualidade de vida, educacional e profissional da população 

local. O mesmo aspecto positivo também se mostrou presente no desenvolvimento de empresas 

de pequeno e médio porte que viraram fornecedores de produtos e serviços de apoio às 

principais empresas ligadas ao programa, sendo que tais produtos e serviços não estão adstritos 

ao emprego ou utilização militar. Corroborando esse viés desenvolvimentista, foi procedido o 

mapeamento de um possível cluster de defesa na área de Itaguaí e do estado do Rio de Janeiro. 

Ao que tudo indica, um dos principais fatores contributivos do PROSUB para a BID 

não é a enlevada defesa dos benefícios oriundos dos offsets do PROSUB, tampouco a 

transferência de tecnologia tão alardeada nos tempos atuais; mas o estabelecimento de um 

grande encadeamento industrial e de serviços que foi constituído para atender as demandas do 

programa, além da já mencionada contribuição social e laboral local. Isso denota que as 

contribuições do PROSUB se situam mais na esfera econômica e social do que na área de 

desenvolvimento tecnológico. Dados oficiais e abertos poderão resultar em avaliação diversa 

no futuro, mas por ora não há indícios de benefícios concretos de ToT, lembrando que o Brasil 

já detém o know-how de construção de submarinos desde o programa alemão iniciado na década 
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de 80, ou seja, já temos essa expertise, os resultados do programa têm a obrigação de ir além, 

rumo ao know-why. 

Como muitos críticos da “transferência de tecnologia” costumam dizer, “tecnologia 

não se transfere”, sendo necessário que políticas públicas sejam encetadas e direcionadas para 

o desenvolvimento do parque industrial e tecnológico nacional, com ênfase no incremento da 

produção do conhecimento por via de uma maior sinergia entre os entes da “tripla hélice”, eis 

que a interação entre tais atores é capaz de gerar conhecimento de forma perene e contínua, 

além de capacitar o parque industrial para, eventualmente, ter capacidade de receber tecnologia 

transferida no estado da arte, de forma a conseguir replicar na prática o conhecimento adquirido. 

O país precisa de massa crítica inventiva, e não de replicadores de tecnologias defasadas. A 

título de exemplo, o projeto do submarino Scorpéne remonta ao fim da década de 80, sendo que 

o Chile já opera o modelo desde 2005, ou seja, há 14 anos! Conforme defende Matheus (2016, 

p. 152), oficial da MB, “o processo de tecnologia mostra que as relações entre os atores estatais 

são condicionadas pela interdependência pelo poder. Por exemplo, não há como garantir o 

acesso a tecnologias revolucionárias por via comercial ou por meio de acordo de compensação”. 

Talvez o maior legado do PROSUB não seja a almejada capacidade de projetar e 

construir um vaso de guerra submersível de projeto já obsoleto e de forma autóctone, mas sim 

ter revitalizado a BID brasileira, isso caso se confirme o surgimento de um cluster de defesa e 

marítimo no Rio de Janeiro, contribuindo não só para o desenvolvimento da BID, mas 

fomentando a atividade empresarial e o aprimoramento profissional dos habitantes do entorno 

geográfico do programa, ocasionando um aumento do valor econômico e social no entorno do 

cluster. No caso francês, o Polo do Mar Mediterrâneo foi certificado pela França, em 2005, 

como um cluster de competitividade com objetivos globais. Em avaliações realizadas, em 2008 

e 2012, o cluster foi classificado como “de alta performance”. O exemplo do cluster francês 

parece se adequar ao caso brasileiro, o que demonstra ser positivo o estabelecimento de offsets 

comerciais e industriais que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico 

não só da região de Itaguaí, mas do país como um todo.  

A defasagem do parque industrial bélico, a pouca transparência e falta de dados sobre 

a execução do contrato, os riscos de corrupção, o orçamento de defesa mal distribuído, a 

desnacionalização das indústrias de defesa e a falta de um planejamento visando à retenção do 

pessoal destinatário da tecnologia transferida; são fatores sistêmicos que denotam uma falha ou 

falta de planejamento estratégico com o fito de contornar tais desafios e que são parte da 

realidade do programa ora avaliado. Mesmo sendo possível afirmar que a evolução nos 

contratos de aquisição de defesa seja real ao se analisar a evolução do offset comercial praticado 
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na década de 70 ao offset tecnológico nos dias atuais, tal instrumento de contrapartida não deve 

ser considerado um fim em si mesmo, como muito alardeado pelas instituições públicas 

defensoras de tal prática compensatória, sendo imperativo adotar ações com o fito de se garantir 

uma real independência tecnológica que possibilite o país a produzir PRODE no estado da arte 

e de forma autóctone, além de garantir a mantença da capacidade produtiva de sua BID de 

maneira perene e financeiramente viável. 

Por derradeiro, espera-se que este trabalho que ora aponta tanto as contribuições como 

os desafios ao desenvolvimento do PROSUB identificados no decorrer da pesquisa, possa servir 

de esteio para a confecção de mais trabalhos e tertúlias sobre o tema. Que esta pesquisa possa 

contribuir para o aprimoramento de políticas públicas na área de defesa, principalmente na área 

de aquisições de produtos de defesa, além de servir de vetor de informação e conscientização 

para todo e qualquer cidadão brasileiro sobre a importância de se investir em aquisições de 

PRODE e na indústria nacional. O cidadão brasileiro não pode cair na esparrela de que “o Brasil 

é um país pacífico e não possui inimigos”, investir em defesa é salvaguardar a soberania do 

nosso país, sobretudo das águas jurisdicionais brasileiras. Como dizia Rui Barbosa: “o oceano 

impõe deveres”. 
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ANEXO A – RELATÓRIO DO TCU SOBRE O PROSUB 
                       
                       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 005.910/2011-0 
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GRUPO I –  CLASSE V_ – Plenário 

TC 005.910/2011-0  

Natureza: Relatório de Auditoria de Natureza Operacional 

Órgãos/entidades: Comando da Marinha e Comando da Aeronáutica/MD 

Interessada: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da 

Segurança Pública - SECEXDEFES 

Advogados com procuração nos autos: não há 

 

Sumário: RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL. 

PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

EXISTENTES NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 

SUBMARINOS (PROSUB) E NO PROJETO H-XBR. DEFICIÊNCIAS 

DE CONCEPÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FORMALIZAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES. DETERMINAÇÕES. ENVIO DE CÓPIAS. 

REMOÇÃO DO SIGILO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA E DE 

SEUS ANEXOS E APÊNDICES. MANUTENÇÃO DO SIGILO SOBRE 

DEMAIS PEÇAS DO PROCESSO, NA EXTENSÃO PRESCRITA 

PELO ART. 24, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 12.527/2011. 

 

RELATÓRIO 

 

 

Versam os autos sobre Relatório de Auditoria de Natureza Operacional, realizada com vistas 

a avaliar a conformação jurídica, a modelagem e articulação institucionais e as práticas de gestão e 

controle adotadas nos processos de transferência de tecnologia existentes no Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e no Projeto H-XBR, tendo por referência principal os 

objetivos da Estratégia Nacional de Defesa., em decorrência de determinação contida em despacho por 

mim exarado, nos autos do TC 003.519/2011-2. 

2. Naquela ocasião, diante dos achados de auditoria em fiscalizações levadas a efeito no Prosub 

e no projeto de aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-XBR/EC–725), 

no âmbito dos TCs 013.537/2009-9 e 009.996/2010-9, entendi por bem determinar a realização da 

presente auditoria operacional, uma vez constatado que a possibilidade de transferência de tecnologia 

foi o que determinou a escolha das contratadas para a implementação dos referidos projetos. 
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3. A fiscalização ora em exame teve como escopo a elaboração de um diagnóstico sobre a 

conformidade dos processos de transferência de tecnologia à Estratégia Nacional de Defesa, aprovada 

pelo Decreto nº 6.703/2008, tendo como objetivos específicos:  

a) conhecer e avaliar as fases de concepção, de estruturação e de formalização do Prosub e 

do H-XBR; e 

b) avaliar, quanto à eficácia e à efetividade, as estruturas e os mecanismos de controle 

estabelecidos para os processos de ToT no âmbito do Prosub e do H-XBR. 

 

4. Em resposta a essas questões, a Equipe elaborou o relatório constante da peça 84, cujos 

excertos principais passo a transcrever a seguir, em cumprimento do art. 1º, § 3º, inciso I, da Lei nº 

8.443/02, verbis: 

1.  Introdução 

 

 A execução do projeto de helicópteros H-XBR da Aeronáutica e do Programa de 

Submarinos da Marinha (Prosub) alinhou-se à vontade política de priorizar uma estratégia de 

contratação que atendesse às necessidades de suprimento das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, 

aproveitasse as possibilidades decorrentes dos acordos de cooperação celebrados entre o Brasil e a 

França para inserir a defesa nacional numa estratégia de desenvolvimento tecnológico e industrial 

autóctone.  

2. O Acordo Relativo à Cooperação no Domínio da Defesa e ao Estatuto das Forças, firmado 

entre Brasil e França, foi assinado pelos respectivos ministros de defesa em 29/1/2008. Ele prevê a 

cooperação entre as partes nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e apoio logístico, e aquisição de 

produtos, equipamentos e serviços de defesa, entre outras iniciativas nas áreas de defesa e segurança (cf. 

TJDL 002/2008) – anexo 1.   

3. O projeto H-XBR objetiva a produção, industrialização, desenvolvimento e fornecimento, 

no Brasil, de cinquenta helicópteros de médio porte e emprego geral, mediante desenvolvimento da 

indústria nacional, com a efetiva transferência de tecnologia e ampliação da capacidade industrial 

brasileira no campo aeronáutico. 

4. O empreendimento foi oriundo de uma proposta feita pela EADS¹, em 13/2/2008, para a 

instalação de uma linha de produção de helicópteros, a fim de ampliar a capacidade produtiva da 

Helibras2. À época, a Força Aérea conduzia uma licitação internacional para a aquisição de 12 

helicópteros de médio porte no âmbito do denominado projeto CMH-X3. O certame encontrava-se na 

fase de avaliação final das propostas, já tendo sido apreciados àquela altura os quesitos comerciais, 

industriais, logísticos e de compensações comerciais e técnicas. Participavam da licitação as empresas 
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Agusta Westland (Itália), Eurocopter (França) e Rosoboronexport (Rússia). Seguindo orientação do 

governo, a FAB encerrou o CMH-X e iniciou o H-XBR, havendo contratado a Eurocopter por intermédio 

de sua subsidiária, Helibras, para produzir a plataforma EC-725.  

Figura 1 – helicóptero EC-725. 

 

Fonte: Helibras, http://www.helibras.com.br/produtos_det.php?id=106, em 26/3/2013 

 

5. O Prosub dá continuidade ao plano de obtenção de um submarino nuclear que a Marinha 

desenvolve desde a década de 80 (programa de obtenção de submarinos) conjuntamente com o programa 

do ciclo do combustível nuclear. As iniciativas resultaram nos acordos com Alemanha para a produção 

dos submarinos das classes Tupi (Tupi, 1987; Tamoio, 1993; Timbira, 1996; e Tapajós, 1998) e Tikuna 

(Tikuna, 2005); e no domínio do ciclo do combustível nuclear (1987).  

6. O programa de obtenção de submarinos foi retomado em 2007, quando a Armaris 

(antecessora da DCNS), atendendo à solicitação da Marinha, apresentou formalmente a possibilidade de 

transferir a tecnologia francesa de projeto e de construção de submarinos ao Brasil. A transferência seria 

parte de um pacote de obtenção dos quatro submarinos convencionais S-BR – submarino Scorpène 

(anexo 2), adaptados para atender aos requisitos de raio de ação e ciclo de manutenção brasileiros. A 

transferência de tecnologia teria início com o projeto de adaptação do próprio S-BR pelos engenheiros 

navais brasileiros. O aprendizado, em etapas sucessivas, possibilitaria o projeto e a construção do 

primeiro submarino nuclear brasileiro. Em razão do número de submarinos a construir, a DCNS 

apresentou um vasto programa de nacionalização, (contratos 1A, 1B, 2A e 2B), tendo como objetivos 

aumentar a participação brasileira na produção dos submarinos e preparar a base industrial brasileira 

para futuros projetos da mesma natureza. 

Figura 2 – submarino Scorpene. 

http://www.helibras.com.br/produtos_det.php?id=106
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Fonte: DCNS (http://en.dcnsgroup.com/naval/products/scorpene/?activetab=2, em 26/3/2013 

 

7. O Prosub, além da capacitação para o projeto e construção dos quatro submarinos 

convencionais e um nuclear, também envolve capacitação para projeto, construção e operação do 

estaleiro em que serão construídos os cinco meios marítimos e da base naval, que lhes servirá de apoio. 

Releva destacar que a responsabilidade pelo projeto do submarino nuclear é da Marinha, enquanto que 

o dos submarinos convencionais é da DCNS (item 8 – comentário do gestor). 

8. A principal contratada é a DCNS (Direction des Constructions Navales Services), empresa 

pública controlada pelo governo francês. 

1.1. Identificação do objeto 

 

9. A auditoria teve por objetivo avaliar os processos de transferência de tecnologia (Transfer 

of Technology - ToT) do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), a cargo do Comando 

da Marinha; e do Projeto H-XBR, referente à produção, industrialização, desenvolvimento e 

fornecimento de cinquenta helicópteros EC-725 sob a coordenação do Comando da Aeronáutica, 

mediante análise da concepção, estruturação, formalização e controle dos respectivos processos, tendo 

por referência principal as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa (END), assim como elementos 

teóricos para processos de ToT consagrados na literatura e na experiência internacional. 

10. No Prosub, a transferência de tecnologia está prevista em contrato específico, sendo 

elemento central do processo a capacitação de militares da Marinha para conceber, projetar, fabricar e 

manter submarinos convencionais e nucleares (exceto o sistema de propulsão nuclear). 

11. Em complemento à capacitação tecnológica, foi contratada a construção de um estaleiro e 

de uma base naval para submarinos, firmado um acordo de compensação (offset) e estabelecido o 

Programa de Nacionalização da Produção (PNP)4, que visa à capacitação nacional para 

desenvolvimento, produção e manutenção de equipamentos e sistemas relativos aos submarinos 

convencionais e ao nuclear. Esse conjunto de medidas objetiva, além do acréscimo ao acervo da Armada 

http://en.dcnsgroup.com/naval/products/scorpene/?activetab=2
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de cinco submarinos, um deles de propulsão nuclear, capacitar o País a projetar, construir e manter esses 

tipos de meios navais com predominante atuação da indústria nacional. 

12. O Projeto H-XBR dispõe, em seu contrato principal, de cláusula que remete a Acordo de 

Cooperação Industrial e Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica que estabelece 

compensações (offset) e Projetos de Cooperação Industrial5 (Industrial Cooperation Project - ICP), com 

vistas ao desenvolvimento da indústria de aviação de asa rotativa. 

13. O portfólio de ações de ToT nesse projeto contempla 22 ICPs, além de sete Projetos de 

Compensação (offset) relacionados à transferência de tecnologia para simuladores de voo; integração de 

mísseis ar-superfície; instalação de câmeras de imagem térmica em helicópteros Esquilo/Fennec; 

modernização das aeronaves Esquilo, Panther e Super Puma/Cougar; suporte técnico e transferência de 

tecnologia necessários ao desenvolvimento de um helicóptero leve nacional; assim como transferência 

de tecnologia ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Comando da Aeronáutica 

(DCTA/COMAER) Espacial na área de veículos de asa rotativa. 

 

1.2. Antecedentes da fiscalização 

 

14. O Tribunal de Contas da União (TCU) auditou o Prosub e o Projeto H-XBR em atendimento 

a solicitações do Congresso Nacional (Acórdãos 2.582/2009-Plenário e 2.592/2009-Plenário). Em 

ambos os trabalhos, verificou-se ter sido a transferência de tecnologia o elemento determinante para a 

escolha dos contratados e para a implementação dos projetos (TC 013.537/2009-9 e TC 009.996/2010-

9). 

15. A constatação ratifica a nova política para a área de defesa. Consoante paradigma 

estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa (Decreto 6.703/2008), as compras de material bélico 

devem envolver a obtenção de tecnologias que potencializem o desenvolvimento da indústria local e 

reduzam a dependência de fornecimento estrangeiro. 

16. Em razão das conclusões advindas das auditorias, e considerados os objetivos da novel 

legislação, foi identificada a necessidade de se avaliar a conformação jurídica, a modelagem e a 

articulação institucional, assim como as práticas de gestão e controle adotadas nos processos de 

transferência de tecnologia insertos no Prosub e no Projeto H-XBR. 

17. Assim, mediante despacho exarado pelo Ministro Raimundo Carreiro, nos autos do 

TC 003.519/2011-2, foi determinada esta fiscalização. 

 

1.3. Objetivos e escopo da auditoria 
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18. A auditoria visou a avaliar a conformação jurídica, a modelagem e articulação institucionais 

e as práticas de gestão e controle adotadas nos processos de transferência de tecnologia no Prosub e no 

H-XBR e a aderência de ambos às disposições da Estratégia Nacional de Defesa.  

19. O escopo do trabalho foi definido a partir dos instrumentos contratuais que formalizam as 

ações relacionadas à transferência de tecnologia no Prosub e no Projeto H-XBR (a descrição da 

arquitetura contratual completa dos dois projetos consta do TC 013.537/2009-9 – Prosub e 

TC 009.996/2010-9 – Projeto H-XBR). 

20. Com respeito ao Prosub, os processos de transferência de tecnologia estão contemplados nos 

Contratos 1A, 2A, 6 e 8, que montam a € 3.283.433.000,00. Os Contratos 1A e 2A são associados ao 

Programa de Nacionalização da Produção (PNP), que visa à capacitação nacional para desenvolvimento, 

produção e manutenção de equipamentos e sistemas relativos aos submarinos convencionais e ao 

nuclear. O contrato 6 é relativo à transferência de tecnologia para projeto e construção de submarinos 

convencionais; para projeto do submarino nuclear; e para projeto do estaleiro e da base naval necessários 

à construção, operação e manutenção de submarinos convencionais e nucleares. O Contrato 8 refere-se 

à execução das compensações (offsets) – transferência de conhecimento, desenvolvimento de 

capacidades industriais, fornecimento de bens pelo contratado estrangeiro. 

21. A transferência de tecnologia no Prosub não abrange a obtenção do combustível nuclear e a 

construção de protótipo de reator nuclear, ações integrantes do Programa Nuclear da Marinha (PNM) – 

anexo 4. Por esta razão, o PNM não foi objeto desta fiscalização. 

22. Com relação ao Projeto H-XBR, o escopo da auditoria ficou delimitado pelo acordo que 

norteia os Projetos de Cooperação Industrial (Industrial Cooperation Projects - ICP) e os Projetos de 

Compensação (offset). As ações de ToT previstas nestes instrumentos não representam desembolso de 

recursos financeiros por parte da União, sendo liquidadas na forma de reconhecimento de créditos de 

compensação, valorados em € 1.897.783.050,00. 

1.4. Critérios, metodologia e organização: o Modelo de Densificação Lógica dos Processos de 

Transferência de Tecnologia 

  

23. Diante do ineditismo do trabalho e da complexidade do tema, foi necessário o 

desenvolvimento de um modelo de análise. Em parte, a medida foi consequência da carência de 

paradigma legal abrangente sobre o tema. Embora a legislação pátria regule aspectos pontuais sobre 

transferência de tecnologia, ela abarca de modo incompleto aspectos essenciais dessas transações.  

1.4.1. Critérios 
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24. Resultado de extensa pesquisa bibliográfica, realização de consultas e de painel de referência 

com especialistas na área, e da condução de entrevistas com gestores, foi construído um modelo de 

avaliação de processos de transferência de tecnologia, denominado “Modelo de Densificação Lógica”. 

Esse modelo identifica quatro momentos ou fases de processos de transferência de tecnologia (ToT): 

concepção, estruturação, formalização e controle. O nome deriva do processo de adensamento dos 

requisitos e das medidas requeridas entre a concepção do empreendimento e sua conclusão. 

25. Na fase da concepção, além da clara definição dos objetivos visados, devem ser identificados 

os fatores mais relevantes para o êxito da transferência de tecnologia, como as fontes de financiamento 

do processo; o nível de maturidade tecnológica e de capacidade técnica dos entes que se verão envolvidos 

no processo; as vulnerabilidades e oportunidades associadas ao empreendimento; a sustentabilidade do 

sistema, bem ou indústria que resultará do processo.  

26. Na estruturação, deve ser estabelecido o desenho, a arquitetura do investimento. Em se 

tratando de aquisição de conhecimento, precisa ser avaliada a necessária conformação dos processos de 

transferência de tecnologia aos objetivos das políticas e planos públicos, ao desenvolvimento da 

indústria de defesa e ao incentivo do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

27. Na fase seguinte, formalização, devem ser delineados os instrumentos contratuais que 

regularão as relações jurídicas (direitos e obrigações), de forma que se alcancem os objetivos dos 

contratos. Nessa fase, precisam ser fixados critérios para a seleção de universidades, centros de pesquisa 

e indústrias que participarão do processo de transferência de tecnologia, como beneficiários do processo 

ou produtoras das soluções requeridas nos empreendimentos; e regulados os direitos de propriedade 

intelectual das tecnologias transferidas, haja vista, em especial, o fato de serem financiadas com recursos 

públicos. 

28. Com respeito à fase de controle, precisam ser definidos os mecanismos de supervisão dos 

processos de obtenção do conhecimento, de medida da efetiva apropriação do saber e do 

acompanhamento das atividades das empresas beneficiadas. 

29. Esse modelo foi utilizado como referência para abordar o tema. No desenvolvimento do 

trabalho, contudo, foram a ele incluídos aspectos outros associados aos empreendimentos. 

30. Em acréscimo ao modelo, serviram de referência para análise do objeto da auditoria: a 

Estratégia Nacional de Defesa (Decreto 6.703/2008); a Política de Defesa Nacional (Decreto 

5.484/2005); a Política de Desenvolvimento Produtivo; as portarias normativas do Ministério da Defesa 

(MD) relativas a orientações estratégicas do Ministério (763/2002) e a diretrizes de compensação 

comercial, industrial e tecnológica (764/2002); as portarias e regulamentos da Marinha e da Força Aérea; 

e as normas de auditoria do Tribunal. 
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1.4.2. Metodologia 

 

31. A metodologia empregada seguiu as diretrizes do Manual de Auditoria Operacional do TCU. 

32. Preliminarmente, foram levantadas informações a respeito do Programa de Submarinos da 

Marinha (Prosub) e do Projeto H-XBR (helicópteros) a partir dos relatórios de auditoria referentes ao 

TC 013.537/2009-9 (Levantamento operacional no Prosub e PNM), ao TC 009.996/2010-9 

(Levantamento de auditoria no Projeto H-XBR), ao TC 027.921/2010-7 (Dinâmica financeiro-

orçamentária do Prosub e do PNM/Labgene) e ao TC 027.943/2010-0 (Obras do Estaleiro e Base Naval), 

de notícias veiculadas pela mídia e das normas reguladoras da área de defesa. 

33. Ainda em caráter preliminar, foi requerida ao Comando da Marinha e ao Comando da 

Aeronáutica a apresentação dos principais aspectos relacionados ao processo de transferência de 

tecnologia no Prosub e no H-XBR, abarcando, entre outros, o detalhamento do escopo e das metas dos 

processos de transferência de tecnologia, os tipos de ajustes celebrados para regular a relação das partes 

envolvidas, o referencial teórico adotado na concepção do projeto, o alinhamento com as políticas de 

governo, a estrutura de gestão e controle, e a articulação institucional entre os atores envolvidos. 

34. Em virtude da aridez do tema, ainda na fase de planejamento, foram consultados 

especialistas na área de defesa e realizada extensa pesquisa bibliográfica, a fim de permitir a 

compreensão dos elementos teóricos atinentes a processos de ToT consagrados na literatura e na 

experiência internacional.  

35. Do material consultado, destacamos o livro Public Goods, Public Gains – Calculating the 

Social Benefits of Public R&D (Albert N. Link e John T. Scott); o relatório A Framework for Evaluating 

the Implementation of Private Finance Initiative Projects (volume 1, 2006) elaborado pelo National 

Audit Office (NAO), da Inglaterra; assim como os artigos: “Fatores críticos na transferência de 

tecnologia no setor espacial: estudo de caso de programas de parceria das agências espaciais do Brasil 

(AEB) e dos EUA (NASA)” (Roberto Roma de Vasconcellos, 2008), “Mecanismos de Transferência de 

Tecnologia para Países do Terceiro Mundo” (José Israel Vargas. 1997) e “A Busca da Grandeza” (Élcio 

de Sá Freitas, 2007). 

36. Durante o planejamento, foram realizadas entrevistas com gestores e visitas técnicas aos 

locais, no Brasil, onde se gerenciam as atividades relacionadas ao Prosub e ao Projeto H-XBR (Rio de 

Janeiro, Itaguaí e São Paulo).  

37. A partir desse conjunto de iniciativas, foi concebida a matriz de planejamento e desenvolvido 

o Modelo de Densificação Lógica. Ambos foram submetidos, mediante painel de referência, à apreciação 

de especialistas em defesa, política industrial e de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Participaram 
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do painel representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE)/DCTA e Universidade Federal Fluminense (UFF). 

38. Na fase de execução, foram solicitadas informações e documentos aos gestores do Prosub e 

do H-XBR, do Ministério da Defesa, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), assim como da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR). 

Ademais, foram realizadas entrevistas com oficiais da Marinha e da Força Aérea e realizada vista ao 

estaleiro e a base naval localizados no município de Itaguaí/Rio de Janeiro. 

1.4.3. Organização 

 

39. Neste relatório, os achados de auditoria e suas análises estão estruturados de acordo com a 

sequência do Modelo de Densificação Lógica, de forma que nos tópicos de 3 a 6 são abordados os 

aspectos atinentes, respectivamente, aos momentos da concepção, estruturação, formalização e controle. 

No tópico 7, tratamos da participação do Ministério da Defesa e da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência em ambos os projetos. Nos capítulos 8 e 9 são apresentadas, respectivamente, as 

conclusões e as propostas de encaminhamento. 

2. A prática de compensação (offset) no setor de Defesa 

 

40. A indústria de produtos de defesa é uma das mais importantes dentro da estrutura produtiva 

das economias avançadas e também de economias emergentes, particularmente Rússia, China e Índia. 

Essa importância é devida tanto ao seu caráter estratégico, decorrente da produção de equipamentos de 

defesa e do domínio de tecnologias sensíveis para o país, quanto aos seus aspectos econômicos, que 

estão relacionados à geração de empregos de alta qualificação e de exportações de produtos de elevado 

valor adicionado. 

41. Comparado ao produto para uso civil, o produto de defesa é, em geral, mais complexo, 

produzido em menor escala, desenvolvido em tempo mais longo e, geralmente, financiado por um único 

comprador – o Estado. Além disso, é produzido por firmas consoantes com o estado da arte científico e 

tecnológico, em mercados não competitivos. Sua produção possui potenciais efeitos de transbordamento 

tecnológico para o setor civil (spillover), ou seja, tecnologias inicialmente militares que posteriormente 

passam a ter uso dual. 

42. Por tais razões, muitos governos consideram as compras militares uma oportunidade de 

acesso tecnológico. E são comuns, nos acordos de aquisição dos equipamentos, cláusulas referentes a 

compensação de natureza industrial, tecnológica ou comercial, os chamados offsets. 
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43. Offset pode ser definido como toda e qualquer prática compensatória exigida por um 

comprador como condição para a importação de bens e serviços, e objetiva gerar benefícios de natureza 

industrial, tecnológica e comercial (Modesti, 2004). 

44. O uso de compensações pelo país importador deve-se a uma variedade de razões: reduzir o 

ônus das aquisições do setor de defesa em sua economia; aumentar ou preservar o emprego doméstico; 

obter uma tecnologia ou uma inovação tecnológica desejada; capacitar e treinar recursos humanos; 

promover alguns setores industriais específicos de seu interesse; dentre outras. 

45. As compensações podem ser diretas, quando envolvem bens e serviços diretamente 

relacionados ao equipamento importado; ou indiretas, quando os bens e serviços não são diretamente 

relacionados ao equipamento comprado. 

46. Quanto à modalidade, as compensações podem ocorrer da seguinte maneira: 

a) produção sob licença: é a reprodução de algum equipamento que tenha sido adquirido do 

exterior, mediante transferência da informação técnica necessária para a produção, respeitadas as regras 

de propriedade intelectual; 

b) co-produção: ocorre quando há uma associação entre empresas e/ou governos para a 

produção de equipamento em dois países distintos; 

c) produção sob subcontrato: refere-se à terceirização, por parte do produtor original do 

equipamento, de partes da produção para firmas localizadas no país comprador. Não necessariamente 

envolve licenciamento, pode ser um acordo comercial direto entre a empresa estrangeira e a nacional; 

d) investimentos: são compromissos do governo ou do fornecedor estrangeiros originados 

no acordo de compensação de modo a investir diretamente no país comprador ou realizar joint-ventures 

com empresas do país comprador; 

e) transferência de tecnologia nas formas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), assistência 

técnica, treinamento ou outras atividades, visando ao desenvolvimento de capacidades tecnológicas por 

parte da Base Industrial de Defesa (BID) do país comprador; e  

f) contrapartida (countertrade): são acordos de compensação estritamente comerciais, e se 

dividem em: (i) troca simples de produtos ou serviços (barter); (ii) contra-compra – o país vendedor se 

compromete em comprar determinado valor em produtos do país vendedor; e (iii) compensação (buy-

back) – o país vendedor aceita como pagamento total ou parcial produtos derivados do produto 

originalmente importado. 

47. A prática de offsets pode representar uma forma de o governo do país comprador subsidiar 

setores que entende como estratégicos evitando conflitos políticos. Em outras palavras, para apoiar um 

setor industrial alvo, o governo pode exercer sua função alocativa por meio de subsídios diretos no seu 

orçamento ou mediante política de financiamentos a taxas subsidiadas. Entretanto, essas formas de 
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incentivo podem gerar conflitos políticos, pois os segmentos não contemplados com os mesmos 

incentivos tendem a demonstrar insatisfação por estarem à margem do processo. O subsídio mediante 

offset, por seu turno, é menos transparente a esses atores, o que reduz o atrito na implementação da 

política de incentivo desejada pelo governo. 

48. O autor Robert Waller é categórico a esse respeito (WALLER, Robert L. The use of offsets 

in Foreign Military Sales, fl. 226): 

Se (...) as empresas realmente aumentam os preços dos produtos de defesa para cobrir os 

custos com offsets, então a combinação de compra e pacote de offsets pode ser equiparada 

a uma forma de subsídio. Os compradores pagam mais do que pagariam num fornecimento 

direto, mas, em contrapartida, recebem alguns benefícios (...). A alternativa para o 

comprador seria pagar um preço menor pelos produtos de defesa que necessita e, então, 

prover o subsídio para os benefícios desejados diretamente com recursos públicos. 

Todavia, esse subsídio direto pode não ser viável por conta de restrições políticas. Em 

suma, offsets podem ser considerados uma forma indireta de subsídio, possivelmente uma 

alternativa melhor, uma modalidade difusa de política comercial ou intervenção estatal. 

49. A utilização de compensações também pode servir para reduzir as assimetrias de informação 

entre as grandes indústrias de defesa e os países compradores. Isso ocorrerá caso seja previsto no contrato 

de offset o desenvolvimento de fornecedores nacionais e a transferência de tecnologia, pois representará 

para a nação adquirente o acesso a novos mercados e a absorção de tecnologia avançada. 

50. Outro propósito do estabelecimento de offsets é a redução do impacto de grandes aquisições 

militares no balanço de pagamentos do país comprador. A transferência de tecnologia para a indústria 

local com a garantia de aquisição para determinado projeto ajuda a compensar os efeitos negativos de 

uma grande aquisição de material de defesa importado no balanço de pagamentos, na medida em que a 

saída de reservas cambiais em decorrência da compra é reduzida pela entrada de recursos mediante 

aquisição de produtos junto às indústrias nacionais. 

51. Os acordos de offset podem se constituir numa forma de financiamento do segmento 

econômico beneficiário, ao viabilizar investimentos em empresas que não ocorreriam por meio do uso 

de capitais próprios, seja pela ausência destes ou pela percepção de risco do setor privado, em regra, 

maior do que a do setor público. 

52. Particularmente em relação ao offset tecnológico, a função alocativa do Estado, ao financiar 

a pesquisa e o desenvolvimento, se justifica em razão do subinvestimento por parte do setor privado, 

que decorre da incapacidade de esse setor apropriar-se completamente dos benefícios econômicos 

gerados a partir da produção de determinados tipos de tecnologia. Diante dessa realidade, os atores 
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privados subinvestem em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, ou mesmo no estudo de 

novas aplicações de tecnologias existentes. 

53. Esse comportamento dos agentes privados que atuam no segmento de tecnologia ocasiona 

subinvestimento neste setor relativamente ao socialmente desejado. Segundo Link e Scott (2011), as 

principais razões que explicam esta falha de mercado são: a dificuldade que possui o setor privado em 

se apropriar completamente dos benefícios gerados pelo investimento em novas tecnologias, pois as 

externalidades fluem da empresa investidora para outras que nada investiram; bem como o elevado 

retorno mínimo exigido por alguns setores de tecnologia, nos quais a percepção de risco de não geração 

de benefícios econômicos é maior em vista do ineditismo das tecnologias envolvidas. 

54. Quanto maior for a percepção de risco em razão do pioneirismo da tecnologia envolvida, 

maior será o retorno mínimo exigido do investimento, o que levará a decisões desfavoráveis ao 

investimento pelas empresas privadas. Nestes casos, justifica-se a intervenção estatal, na medida em que 

a percepção de risco do Estado difere daquela dos agentes privados, pois o insucesso do investimento, 

em última análise, não conduzirá à falência do Poder Público. Uma explicação para a dinâmica foi 

desenvolvida por Link e Scott (2011) e encontra-se detalhada no anexo 3.  

3. A concepção dos processos de ToT 

 

55. Um resumo da literatura e a experiência internacional consagram que a boa execução de um 

empreendimento dispendioso, de lenta maturação, que envolve alta densidade tecnológica e que detém 

relevância estratégica, requer que o contratante seja criterioso e dedique tempo à sua concepção. 

56. Em se tratando de projetos que envolvem ToT, é primordial que: delimitem-se claramente 

os objetivos visados; avaliem-se antecipadamente capacidades técnico-científico-industriais 

nacionais que poderão contribuir para o projeto ou serem por ele estimuladas; identifiquem-se 

tecnologias já existentes no país e que poderão ser utilizadas; estimem-se os custos de aquisição, de 

operação e de manutenção dos ativos que desenvolverá; bem como se avaliem a capacidade para 

absorver e aplicar o conhecimento a ser adquirido. 

57. Sem o exame e o reexame de aspectos como esses, perde-se a oportunidade de bem avaliar 

propostas de aquisição de complexos produtos e tecnologias estrangeiros e inicia-se uma rota de 

improvisações, cujo resultado pode ter efeito negativo sobre a eficácia e a eficiência do empreendimento. 

58. Dos aspectos mencionados, verificamos que a questão central a ser examinada na fase de 

concepção de projetos que envolvem processos de ToT é o nível de tecnologia que se pretende obter. 

Esse paradigma é importante porque delineia os requisitos de maturidade tecnológica que o recebedor 

deverá ter alcançado para absorver os novos conhecimentos, e para avaliar a qualidade e custos das 

tecnologias que serão adquiridas. 
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59. Seguindo este arcabouço, procuramos responder às seguintes questões: 

 a) houve o dimensionamento dos níveis de tecnologia que se pretende alcançar em cada um 

dos equipamentos e sistemas integrantes do H-XBR e do Prosub? 

 b) foi considerada a adoção de alternativas à ToT para o atendimento dos objetivos 

pretendidos pela Aeronáutica e pela Marinha? 

60. No caso do H-XBR, as considerações acerca dos níveis de tecnologia desejados e a adoção 

de alternativas para a obtenção das tecnologias ficaram a cargo dos técnicos do MDIC, segundo a Força 

Aérea. À Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) da Aeronáutica teria 

restado tão somente a atribuição de proceder à negociação com o consórcio, com base nas diretrizes 

determinadas pelo MDIC. 

61. O Ministério, contudo, declarou não haver interferido nas negociações do Acordo de 

Compensação e Cooperação Industrial, não tendo, em decorrência, atuado no dimensionamento dos 

níveis de tecnologia pretendidos para o H-XBR. Segundo o MDIC, sua atuação se deu após a contratação 

da Helibras para modificar os Projetos de Cooperação Industrial (ICP), de modo a garantir uma ToT que 

justificasse o dispêndio com a aquisição dos helicópteros EC-725. 

62. Acerca de possíveis alternativas à ToT no H-XBR, o MDIC registrou que, apesar de haver 

montagem de helicópteros no país há trinta anos, não se havia adquirido conhecimento suficiente para o 

desenvolvimento nativo dessas aeronaves. A falta de expertise, conjugada ao preço e ao prazo, 

inviabilizaram o desenvolvimento de tecnologia própria. Preço, prazo e conhecimento também 

justificaram o descarte da alternativa de engenharia reversa (aquisição e estudo de um exemplar para o 

desenvolvimento de equipamento similar). A importação, por seu turno, não atendia ao objetivo do 

governo federal de fomentar o desenvolvimento da indústria nacional e a criação de empregos de alta 

qualificação. 

63. Com respeito ao Prosub, não restou evidenciada a existência de definição prévia à 

contratação dos níveis de tecnologia pretendidos, das capacidades técnicas buscadas. Os documentos 

examinados, as entrevistas realizadas e as respostas aos questionamentos feitos conduzem à conclusão 

de que houve essencialmente a avaliação da proposta francesa, em lugar da definição dos objetivos 

brasileiros previamente à negociação. Embora mais tarde neste relatório isso vá ser relativizado, em 

razão da singularidade da proposta francesa; da restrição imposta pela decisão política; da significância 

do objeto negociado para a segurança do país; do esforço de negociação posterior; deve ser premissa 

incondicional em transações desse nível a prévia avaliação e definição dos objetivos a serem alcançados 

antes das negociações. 

64. A Marinha informou haver considerado o desenvolvimento próprio do projeto de submarino 

de propulsão nuclear – de fato, esse era o objetivo do programa de obtenção de submarinos, iniciado na 
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década de 80. Entretanto, essa posição foi revista devido ao custo e prazo envolvidos. Tendo em vista 

que o projeto de um submarino nuclear envolve tecnologias e requisitos muito superiores aos de um 

convencional, seria necessário o desenvolvimento de sucessivos protótipos, a custo muito elevado, até 

que se conseguisse conceber um projeto viável. Entretanto, como a Marinha não possuía tempo e 

recursos necessários para a empreitada, a solução que buscou para minimizar custos, diminuir o risco de 

insucesso e saltar etapas foi estabelecer parceria estratégica com um país detentor da tecnologia de 

projeto de submarinos. A parceria teria que ser junto a países que produzissem e operassem, 

simultaneamente, submarinos convencionais e nucleares, o que limitava a escolha entre Rússia e França. 

Porém, somente a França se dispôs a transferir a tecnologia de projeto de submarinos, cooperando no 

projeto do submarino nuclear (excluídos o projeto e a construção do próprio reator e seus controles, que 

caberiam exclusivamente à Marinha). 

65. A Marinha ressaltou ainda que o contrato oriundo do acordo com a França também se 

justificou pela oportunidade de empresas francesas transferirem a indústrias nacionais a capacidade de 

fabricação de importantes equipamentos que possuem requisitos de desempenho rigorosos, exigidos para 

a operação em condições extremamente severas, como é o caso das observadas em submarinos. 

66. A adoção de engenharia reversa foi considerada inviável, uma vez que o requisito essencial 

seria a posse do equipamento para poder estudá-lo, o que resultaria na aquisição prévia de um 

equipamento pronto, sem transferência de tecnologia agregada e em maior tempo para a obtenção do 

conhecimento. Quanto à importação, esta não atenderia a necessidade de diminuir a dependência externa 

e de fomentar o desenvolvimento tecnológico no país. 

67. Requisito de extrema importância para o comprador de tecnologia é a sua capacidade de 

absorver os conhecimentos negociados. Avaliar esse potencial não é tarefa simples, mas tem de estar 

sob consideração desde a concepção do projeto.  

68. De acordo com a Força Aérea, os aspectos relacionados à avaliação da capacidade de 

absorção de tecnologias advindas do H-XBR e demais assuntos correlatos à transferência de tecnologia 

couberam ao MDIC. Seu encargo foi somente negociar com o consórcio Eurocopter/Helibras com base 

em diretrizes estabelecidas pelo MDIC, nos termos da Portaria Interministerial MD/MDIC 1.068/2008. 

O MDIC, por seu turno, informou que a avaliação ficou a cargo da contratada. A Helibras teria escolhido 

algumas empresas disponíveis da cadeia produtiva brasileira e, após submetê-las a uma auditoria, teria 

selecionado as mais aptas para o estabelecimento das parcerias comerciais. 

69. Quanto à avaliação da capacidade de absorção das tecnologias a serem recebidas no âmbito 

do Prosub, a Marinha informou que utiliza pessoal do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), 

detentor de experiência em construção de submarinos, e também recruta engenheiros experientes no 

meio civil. Ressaltou que o risco de não haver capacidade para absorver as tecnologias é mitigado por 
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meio de treinamento prévio, coordenado pela Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento 

de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN), a todas as equipes envolvidas nos processos de ToT. 

70. A identificação dos atores relevantes para o desenvolvimento do projeto, aí incluídos os 

receptores da tecnologia, os fornecedores, as universidades e centros de pesquisa, deveria ter sido 

realizada ainda na fase de concepção. A medida ajudaria a delimitar as capacidades domésticas; os 

conhecimentos que precisariam ser transferidos; os incentivos que teriam de ser realizados para garantir 

a plena absorção das tecnologias necessárias para o desenvolvimento dos empreendimentos; e as 

parcerias que precisariam ser fomentadas. Entretanto, essa identificação está sendo feita durante a 

execução dos projetos (peça 25, p. 19-21).  

71. Acerca desse aspecto, e com referência ao projeto H-XBR, o MDIC já havia ressaltado (Nota 

Técnica 28/CGAE/2008, peça 24, p. 13 e 14), ainda em 2008, a necessidade de que fossem identificadas 

as empresas da cadeia produtiva aeronáutica que participariam dos projetos de compensação e as 

instituições de pesquisa e desenvolvimento nacionais que complementariam as competências das 

empresas Eurocopter e Helibras. Registrou que deveriam ser consideradas as necessidades do mercado 

civil para a construção da sustentabilidade, vez que os investimentos e a transferência de tecnologia 

previstos no Acordo não deveriam estar limitados somente à aquisição relacionada no contrato, mas 

também às necessidades do mercado civil e militar. 

72. Com respeito a Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (P,D&I), a Aeronáutica esclareceu 

que o mapeamento e a seleção de universidades, centros de pesquisa e indústrias que farão parte do H-

XBR é de responsabilidade exclusiva do consórcio Helibras/Eurocopter (cf. RFP 011/CTA-SDDP/2008, 

peça 23, p. 7).  

73. No caso do Prosub, por enquanto, integram os processos de ToT apenas as empresas DCNS, 

Odebrecht e Nuclep. O PNP estabeleceu as áreas e os assuntos relativos à transferência de tecnologia 

para potenciais fornecedores brasileiros de equipamentos (são 19 áreas, tais como: sistema de combate, 

sistema de armas, eletricidade e automação, sistema de propulsão, mastros, etc.). No entanto, a procura 

e a seleção dos potenciais fornecedores brasileiros não foram realizadas antes da formalização do 

Prosub. As empresas candidatas ainda serão submetidas a um processo de seleção, a cargo da contratada 

e sob a supervisão da Marinha, com vistas a verificar se possuem capacidade para absorver a tecnologia 

ofertada (cf. ofícios 269 e 306/2011, da COGESN, peça 25, p. 21). 

74. No tocante a parceiros na área de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (P,D&I), a 

Marinha tem estabelecido parcerias estratégicas, no Brasil e no exterior, com universidades, centros de 

excelência e empresas, como: USP, University of Massachusetts School of Marine Sciences, 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre outras. 
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75. Não houve análise a respeito das vantagens e desvantagens entre o desenvolvimento de uma 

estrutura industrial estatal ou a utilização da base industrial de defesa privada para a execução do 

Projeto H-XBR. Segundo justificado pela COPAC, (Peça peça 6, p. 6), o desencadeamento do projeto 

decorreu de decisão política, reflexo de uma proposta do Grupo EADS (European Aeronautic, Defence 

and Space Company – corporação europeia do ramo aeroespacial, da qual faz parte a empresa 

Eurocopter, maior fornecedora mundial de helicópteros). A partir de uma análise eminentemente 

política, a Presidência da República definiu que a base industrial privada seria mais conveniente ao país. 

76. Embora o MDIC reconheça que lhe fora atribuída a responsabilidade pelos estudos e a 

formulação de propostas referentes à ToT e à ampliação da capacidade industrial, bem como pela 

definição dos aspectos econômico-financeiros dos Projetos de Cooperação Industrial, ele não 

participou das discussões relativas às condições do contrato comercial, tampouco do acordo de 

compensação e da escolha do consórcio Helibras/Eurocopter. Esclareceu que sua participação antes 

da formalização dos ajustes contratuais do Projeto H-XBR restringiu-se à avaliação, em prazo exíguo, 

da minuta do Acordo de Compensação e Cooperação Industrial. Essa análise resultou na Nota Técnica 

20/CGAE/2008 (peça 24, p. 9 e 10). 

77. Segundo verificado, nesta nota técnica, o MDIC apontou como condição essencial para o 

processo de nacionalização que: (i.) constassem dos contratos assinados entre o Brasil e a 

Helibras/Eurocopter a indicação dos níveis de nacionalização; (ii.) fossem estipuladas cláusulas 

contratuais para participação de empresas nacionais no programa de nacionalização; (iii.) fosse 

priorizado o segmento industrial de aeronáutica e de defesa; e (iv.) se exigisse da Helibras/Eurocopter 

investimentos para o desenvolvimento de infraestrutura doméstica de manutenção. Pontuou ainda que 

as transferências e licenciamentos de fabricação não deveriam se restringir ao número de aeronaves do 

contrato e que o governo brasileiro deveria participar do processo de definição dos fornecedores de 

peças, sistemas, serviços e equipamentos. 

78. Quanto à análise efetuada a respeito das vantagens e desvantagens entre desenvolvimento 

de uma estrutura industrial própria ou a utilização da base industrial de defesa privada, a Marinha 

informou (peça 25, p. 23) que, dependendo da natureza da tecnologia a ser transferida, será utilizada a 

estrutura estatal ou a privada. Exemplificando, a ToT para projeto de submarinos ficará sob o controle 

da Marinha. A construção de submarinos estará a cargo da Itaguaí Construções Navais (ICN), com a 

participação da MB. Para projeto e construção do estaleiro e base naval será transferida a tecnologia para 

a Marinha, sendo que a Odebrecht também terá acesso às informações correspondentes. Em relação à 

BID, por enquanto não será possível a sua participação no projeto, pois, primeiro a MB irá absorver a 

tecnologia de projeto e construção da DCNS, e, posteriormente, envolverá a indústria  durante a 

nacionalização (cf. Contratos 1A - fornecimento de peças para a construção dos submarinos 
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convencionais, 2A - fornecimento de peças para construção do submarino com propulsão nuclear e 

8 - operações de offset (peças 55, 57 e 58). 

Conclusão 

79. É imprescindível para a satisfatória execução de projetos que envolvem alta densidade 

tecnológica e importância estratégica que o contratante destine tempo suficiente para a elaboração 

de um projeto de concepção, do qual constem: estudos sobre a exequibilidade do empreendimento; 

pré-elaboração de requisitos técnicos, logísticos, financeiros e jurídicos do futuro contrato; exame das 

relações de causa e efeito do projeto com o sistema técnico-científico e com a base industrial do país; e 

avaliação de riscos e instrumentos para controlá-los. Essas medidas podem prevenir a contratação de 

offsets inadequados ao estágio de desenvolvimento tecnológico nacional, evitando assim desperdício de 

recursos públicos. 

80. Não se pode perder de vista que um dos propósitos dos projetos H-XBR e Prosub é o de 

radicar no país conhecimentos úteis e importantes para garantir o desempenho, a disponibilidade, o 

apoio, a confiabilidade e a eficácia dos produtos que serão (ou estão sendo) desenvolvidos no País.  

81. Os elevados custos suportados pelo Estado com o desencadeamento de ambos os 

empreendimentos devem, portanto, gerar retorno social e garantir a fixação de capacidades importantes 

no País, de modo a permitir o alcance dos objetivos pretendidos pelo governo federal de capacitação, 

expansão, diversificação, modernização e fortalecimento da estrutura de defesa e da base industrial 

nacional. 

82. Entretanto, observamos a imposição de um prazo muito reduzido para o esforço analítico 

prévio dos elementos essenciais das contratações, incompatível com a importância de ambos os projetos 

para a defesa e para a indústria nacionais. 

83. Antes da formalização dos projetos, não foram adequadamente avaliadas ou foram 

deixadas a cargo das empresas contratadas, condicionantes importantes como: participação da 

indústria nos processos de transferência de tecnologia; estratégias para identificar as necessidades 

tecnológicas e oportunidades de comercialização; articulação entre Forças Armadas, universidades, 

institutos de P,D&I e empresas; sistemas de reconhecimento e medição das tecnologias; definição do 

processo de propriedade intelectual; bem como a gestão do conhecimento a ser adquirido. 

84.  No caso do Projeto H-XBR, observamos que o MDIC, apesar do exíguo tempo para análise 

da minuta do Acordo de Compensação e Cooperação Industrial, detectou alguns desvios no projeto, que 

foram corrigidos antes da formalização do contrato com a Helibras (Nota Técnica 20/CGAE/2008 e Nota 

Técnica 28/CGAE/2008). Entretanto, alguns ajustes ainda estão sendo feitos durante a execução do H-

XBR (como veremos ao longo do relatório), o que implica risco para sua consecução, caso a sistemática 
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de gestão e controle adotada não seja capaz de detectar e equacionar tempestivamente as falhas e 

omissões no empreendimento. 

85. Em se tratando do Prosub, a ausência de prévia avaliação de condicionantes do processo 

de ToT representa risco ainda maior, em virtude do alto nível de complexidade envolvido. Diferente do 

H-XBR, que consiste em fabricar algo já existente (helicóptero EC-725), o Prosub abrange não apenas 

a fabricação do submarino nuclear, não existente, mas, também, a concepção do projeto. Além disso, 

são consideráveis os recursos necessários para implantar e manter a correspondente infraestrutura de 

produção, apoio, treinamento e operação.  

86. Apesar da vulnerabilidade, apontada pela própria Marinha, referente à gestão de um projeto 

com alto nível de complexidade, verificamos que, excetuando-se as parcerias estratégicas com 

universidades e centros de pesquisa já existentes, o envolvimento da Marinha com os atores relacionados 

à pesquisa e desenvolvimento está sendo estabelecido durante a execução do contrato. 

87. Outra condicionante de suma importância que não foi avaliada antes da formalização do 

contrato com a DCNS, diz respeito aos sistemas de reconhecimento e medição das tecnologias a 

serem transferidas. Conforme verificamos, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha 

(SecCTM), apenas em 15/6/2011, portanto, durante a execução do Prosub, constituiu um grupo de 

trabalho com o propósito de estudar indicadores de transferência de tecnologia que possibilitem 

mensurar os processos de ToT. 

88. Em relação à participação da BID nacional no projeto, constatamos que não houve, no 

programa, o envolvimento, desde o início, do setor privado, excetuando-se as empresas contratualmente 

envolvidas. Como informado pela Marinha (peça 25, p. 23), por enquanto não será possível a 

participação da base industrial de defesa no projeto, pois, primeiro a MB irá absorver a tecnologia de 

projeto e construção da DCNS e, posteriormente, envolverá a indústria privada na nacionalização. 

Apesar de contratualmente existir o PNP, não foi nitidamente estabelecida a forma como acontecerá a 

inserção da cadeia produtiva brasileira no Prosub e como se dará a transferência de tecnologia para as 

empresas privadas a serem envolvidas no projeto. 

89. Outro ponto que merece destaque refere-se à utilização de tecnologia de propulsão nuclear, 

crucial para o êxito do Prosub. Trata-se de tecnologia sensível e crítica, de difícil obtenção e sujeita a 

diversas medidas de salvaguardas, que vem sendo desenvolvida no âmbito do Programa Nuclear da 

Marinha (PNM), desde 1979. A adequada articulação do Prosub com este programa é de suma 

importância para a obtenção do submarino nuclear.  

90. Concluímos que, em razão da falta de um adequado exame das condicionantes dos processos 

de ToT, antes da estruturação e formalização dos projetos, o alcance dos resultados visados pelo Projeto 
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H-XBR e pelo Prosub dependerá da capacidade da Aeronáutica e da Marinha, respectivamente, em 

detectar e superar os riscos que surgirem durante a execução dos empreendimentos. 

4. A estruturação dos processos de ToT 

 

91. Nesta etapa é delineada a arquitetura do investimento. O desenho, além de vincular as 

diversas facetas que permitirão o alcance dos objetos, precisa estar de acordo com os planos e políticas 

públicas, mesmo porque ambos os empreendimentos foram concebidos não apenas para suprir algumas 

necessidades de equipamentos das forças armadas, mas, e principalmente, para servirem de instrumentos 

para a consecução de planos e políticas públicas. 

92. Também nessa etapa cuida-se de preparar equipes para o exercício da negociação; são 

fixadas regras e prazos para a negociação; estabelecidos parâmetros para certificar a capacidade técnico-

operacional das empresas que participarão do projeto; e são fixados critérios e procedimentos para a 

definição dos custos estimados das contratações. 

93. Como o foco desta auditoria são os processos de transferência de tecnologia envoltos nas 

contratações referentes ao H-XBR e ao Prosub, procuramos verificar a conformação desses processos 

aos objetivos das políticas e planos públicos. Isso envolve, nos termos da Estratégia Nacional de Defesa, 

a promoção do desenvolvimento da indústria de defesa, para que produza soluções baseadas em 

tecnologia sob domínio nacional e de uso dual; o incentivo ao setor de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação; e a integração dos órgãos de P, D&I. 

94. O Projeto H-XBR e o Prosub estão inseridos no contexto político em que o Governo Federal 

busca compatibilizar seus esforços de aceleração do crescimento com as necessidades da Defesa 

Nacional. Esses dois projetos fazem parte da nova sistemática adotada pela Administração Federal de 

incluir, quando da importação de bens e serviços do setor de defesa, acordos ou cláusulas voltadas à 

transferência de tecnologia e ao fomento da base industrial de defesa. 

95. Alinhada a esse objetivo de inserir a defesa nacional em uma estratégia nacional de 

desenvolvimento, a Política de Defesa Nacional (Decreto 5.484/2005) estabeleceu que a administração 

pública federal deverá considerar, em seus planejamentos, ações que concorram para fortalecer a Defesa 

Nacional. Especificamente em relação à indústria de defesa, a Política de Defesa Nacional dispôs que “a 

persistência de entraves à paz mundial requer a atualização permanente e o reaparelhamento progressivo 

das forças armadas, com ênfase no desenvolvimento da indústria de defesa, visando à redução da 

dependência tecnológica e à superação das restrições unilaterais de acesso a tecnologias sensíveis” (grifo 

nosso). 

96. A Estratégia Nacional de Defesa (END), por sua vez, possui como um de seus três eixos 

estruturantes a reestruturação da indústria de material de defesa, com o propósito de assegurar que o 
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atendimento das necessidades de equipamento das Forças apoie-se em tecnologias sob domínio nacional. 

Nesta linha, uma das diretrizes estabelecidas é a capacitação da indústria nacional de material de defesa 

para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa (cf. diretriz 22 da END). 

97. Para essa reorganização, a END estabelece metas a serem atingidas. Dentre elas, destacamos 

que deverá ser dada prioridade ao desenvolvimento de capacitações tecnológicas independentes. Desse 

modo, as parcerias com países e empresas estrangeiras estarão condicionadas ao desenvolvimento de 

pesquisa e de produção no País. 

98. Outra meta estabelece que o componente estatal da indústria de material de defesa atuará no 

teto, e não no piso tecnológico, ou seja, produzirá o que o setor privado não possa projetar e fabricar, a 

curto e médio prazo, de maneira rentável. Além disso, manterá estreito vínculo com os centros avançados 

de pesquisa das próprias Forças Armadas e das instituições acadêmicas brasileiras. 

99. A END ainda determina que, resguardados os interesses de segurança do Estado quanto ao 

acesso a informações, deverão ser estimuladas iniciativas conjuntas entre organizações de pesquisa das 

Forças Armadas, instituições acadêmicas nacionais e empresas privadas brasileiras. O objetivo será 

fomentar o desenvolvimento de um complexo militar-científico-empresarial capaz de atuar na fronteira 

de tecnologias que terão sempre utilidade dual. 

100. Tendo como balizamento essas políticas e seguindo os preceitos da literatura correlata, 

procuramos focar nossos esforços na análise dos aspectos abaixo relacionados: 

i) a participação dos setores de P,D&I e industrial no projetos; 

ii) a integração entre Forças Armadas, institutos de P,D&I e Base Industrial de Defesa 

para o desenvolvimento do complexo militar-científico-empresarial; e 

iii) o tratamento conferido à dualidade de tecnologias. 

4.1. Tratamento conferido ao complexo militar-científico-empresarial 

 

101. No Prosub, a participação da base industrial de defesa foi tratada em contratos específicos, 

denominado Programa de Nacionalização da Produção (PNP), que prevê transferência de tecnologia da 

DCNS e de empresas estrangeiras para a Marinha e para a indústria nacional. Em linhas gerais, o objetivo 

do PNP é a capacitação nacional (total ou parcial) para o desenvolvimento e a manutenção de 

equipamentos e sistemas, bem como a produção de peças, equipamentos e materiais constantes do pacote 

de material nacional dos quatro submarinos convencionais (S-BR) e do submarino com propulsão 

nuclear (SN-BR).  

102. O portfólio tecnológico contratado é composto pelas seguintes ações (peça 21, p. 1-8): (i.) 

transferência de tecnologia nas áreas de concepção, projeto, fabricação e manutenção de submarinos 

convencionais e nucleares; (ii.) construção de um estaleiro e de uma base naval para submarinos; e (iii.) 
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Programa de Nacionalização da Produção, tanto para componentes do submarino convencional quanto 

para os do submarino nuclear. 

103. Por enquanto, integram os processos de ToT apenas as empresas DCNS, Odebrecht e 

Nuclep. O PNP estabeleceu as áreas e os assuntos relativos à transferência de tecnologia para potenciais 

fornecedores brasileiros de equipamentos. No entanto, a procura e a seleção dos potenciais fornecedores 

brasileiros não foram realizadas antes da formalização do Prosub. As empresas candidatas ainda serão 

submetidas a processo de seleção, a cargo da contratada e sob a supervisão da Marinha, com vistas a 

verificar se possuem capacidade para absorver a tecnologia ofertada (peça 21, p. 19). 

104. Não identificamos, porém, quais serão os critérios para orientar a seleção dos atores do setor 

industrial privado; como serão estipuladas e controladas as metas e obrigações a serem por eles 

assumidas; como serão resguardados os interesses de segurança do Estado quanto ao acesso a 

informações pelo setor privado; como serão definidas questões relativas ao direito de propriedade; e 

como se dará o fomento da indústria nacional. 

105. Isso porque os procedimentos e critérios para o mapeamento e a seleção de indústrias da 

cadeia produtiva que participarão do Prosub, bem como questões relativas a essa participação não foram 

considerados antes da formalização do projeto. O envolvimento de potenciais fornecedores da BID 

nacional e a sua integração com as Forças Armadas, com o setor de P, D&I e com a DCNS estão sendo 

concebidos durante a execução do Programa. 

106. O Prosub também se ressentiu, no momento da estruturação dos processos de ToT, de uma 

prévia análise acerca da definição dos atores relevantes do setor de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, seus interesses, suas atribuições e sua integração com o complexo militar-científico-

empresarial. 

107. Verificamos (peça 25, p. 19-21)que, atualmente, o tratamento conferido à P,D&I limita-se à 

utilização de organizações da Marinha, como Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), Centro de 

Análise de Sistemas Navais (CASNAV), Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) 

e Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; além de parcerias que tradicionalmente já existiam, por 

exemplo, com a Universidade de São Paulo (USP), com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN) e com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Novas parcerias com 

institutos e centros de pesquisa civis estão sendo consideradas durante a execução dos contratos.  

108. A integração da Marinha com as instituições tecnológicas de sua estrutura organizacional é 

realizada por meio de Empreendimentos Modulares. Essa estrutura foi pensada após a formalização dos 

contratos e funciona bem para a interação direta da COGESN com as organizações da Marinha. A 

integração com instituições civis será pensada e construída caso a caso, por exemplo, por meio de termos 

de cooperação específicos. 
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109. A dualidade das tecnologias não foi abordada na estruturação do Prosub. A Marinha 

informou que ainda irá contatar institutos nacionais de ciência e tecnologia para avaliar a possibilidade 

de uso dual dos sistemas e equipamentos do programa (cf. ofício 306/2011, da COGESN à DGMM, 

peça 22, p. 13). 

H-XBR 

110. Em se tratando do Projeto H-XBR, couberam aos representantes do MDIC os estudos e a 

formulação de propostas referentes à transferência de tecnologia, à ampliação da capacidade industrial, 

bem como aos aspectos econômico-financeiros do projeto. O estabelecimento dos requisitos 

operacionais das aeronaves e o processo de aquisição decorrente ficaram a cargo das três Forças, com a 

coordenação da FAB. 

111. A partir desta divisão de tarefas, estabelecida pela Portaria Interministerial MD/MDIC 

1.068/2008, fica evidenciado que a participação e a integração dos setores empresarial e de P, D&I, bem 

como a dualidade das tecnologias deveriam ter sido abordadas pelo MDIC. Entretanto a exiguidade de 

tempo destinado à concepção, estruturação e negociação do Projeto H-XBR (conduzido em 22 dias) 

implicou limitada análise acerca dos atores e interesses que se revelavam importantes para o processo 

de ToT, especialmente daqueles relacionados à pesquisa e desenvolvimento e ao fomento da indústria 

nacional de defesa. 

112. É oportuno lembrar que no Relatório de Levantamento de Auditoria no Projeto H-XBR 

(TC 009.996/2010-9), apontou-se que a exiguidade de tempo para análise “determinada pela necessidade 

de se aproveitar a janela de oportunidade oferecida pelo Grupo EADS (Consórcio Helibras - Eurocopter) 

e pelo Acordo de Cooperação Brasil-França, implicou risco ponderável para a elaboração dos 

Projetos de Cooperação Industrial, para a definição das metas de transferência de tecnologia, para 

a adequabilidade do processo de negociação, bem como para a definição dos critérios para a seleção 

das empresas e das instituições de ciência e tecnologia que farão parte do projeto” (grifo nosso). 

113. A proposta do consórcio foi apresentada sem detalhar todas as empresas e instituições de 

ciência e tecnologia que seriam beneficiárias de offset. Essa lacuna foi parcialmente corrigida antes da 

assinatura dos contratos, após o MDIC haver se manifestado sobre a necessidade de se especificar as 

empresas da cadeia produtiva aeronáutica que participariam de cada um dos projetos e das instituições 

de ciência e tecnologia nacionais que iriam complementar as competências do consórcio no 

desenvolvimento das atividades propostas (Nota Técnica 28/CGAE/2008, peça 24, p. 13 e 14). Porém, 

já vigente o contrato com o consórcio, alguns ICPs permanecem em negociação.  

114. Ainda sobre a cadeia produtiva brasileira, sua participação está sob a responsabilidade do 

consórcio, assim como a avaliação da capacidade de absorção das tecnologias a serem recebidas pelas 

empresas participantes. A Helibras está selecionando e avaliando, no decorrer do projeto, os possíveis 
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fornecedores. Entretanto, não identificamos quais são os critérios utilizados para a escolha de uma 

empresa, nem como são definidas suas atribuições, responsabilidades e relações comerciais. Caso não 

haja um olhar atento do MDIC e da Aeronáutica a estes processos de seleção e avaliação das indústrias 

de defesa, poderá haver o risco de que a indústria nacional não participe efetivamente dos programas de 

compensação e, assim, não se promova o fortalecimento da cadeia produtiva do setor de defesa. 

115. A participação do setor de P,D&I é de responsabilidade exclusiva do consórcio 

Helibras/Eurocopter ( peça 15, p. 3). Até o momento foram envolvidos a Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI) e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Esse envolvimento ocorreu após a 

formalização do Projeto H-XBR. Todavia, não estão patentes quais são os parâmetros para a escolha das 

universidades, institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que participarão do Projeto H-XBR.  

116. No entanto, o efetivo envolvimento do MDIC e da Aeronáutica no acompanhamento e na 

avaliação do processo de seleção das universidades e instituições científicas e tecnológicas é de suma 

importância para que sejam adequadamente definidas as áreas prioritárias e suas respectivas tecnologias 

de interesse, bem como estimulada a criação de instrumentos de fomento à pesquisa de materiais, 

equipamentos e sistemas de emprego de defesa ou dual, de forma a viabilizar uma vanguarda tecnológica 

e operacional, como apregoa a Estratégia Nacional de Defesa. 

117. A integração entre indústria, setor de P,D&I, consórcio Helibras/Eurocopter e Forças 

Armadas não foi suficientemente considerada no momento da concepção nem da estruturação do Projeto 

H-XBR. Está sendo concebida, caso a caso, durante o desenvolvimento do projeto. Tendo em vista a 

diversidade de atores públicos e privados associados ao H-XBR, há o risco de que a conformação jurídica 

do projeto não seja apropriada à complexidade das relações estabelecidas entre os variados agentes. 

118. Quanto à dualidade das tecnologias, o uso dual restringiu-se ao possível desenvolvimento da 

versão civil do EC-725 para atender aos requisitos da Petrobras.  

119. Podemos concluir a respeito do Prosub e do Projeto H-XBR que a complexidade, o 

ineditismo e a relevância de seus objetivos impunham ao Poder Público, no momento da estruturação 

dos empreendimentos, uma preocupação reforçada sobre a precisa definição dos atores; a adequada 

delimitação de funções e responsabilidades a serem por eles desempenhadas na execução das ações 

relacionadas à ToT; a integração entre Forças Armadas, instituições acadêmicas nacionais e empresas 

privadas brasileiras; bem como sobre as formas de fomento à pesquisa e desenvolvimento e à indústria 

nacional. Entretanto, o Prosub e o Projeto H-XBR se ressentiram de uma análise rigorosa antes da 

formalização dos ajustes contratuais quanto a esses aspectos. 

120. Tendo em vista que o Prosub e o Projeto H-XBR têm a pretensão de produzir mudanças 

significativas no paradigma industrial e tecnológico nacional, é primordial que o Poder Público enfrente 

tempestivamente os potenciais entraves, para que não representem óbices ao desenvolvimento da 
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indústria nacional, ao incentivo à pesquisa científica, ao fortalecimento das capacidades de inovação e 

de produção no País, bem como ao desenvolvimento de um complexo militar-científico-empresarial 

capaz de atuar na fronteira de tecnologias, como almejado pelo Governo Federal. 

4.2. A negociação dos contratos norteadores para a execução do H-XBR e do Prosub 

 

121. Ainda dentro do momento da estruturação, reconhece-se a existência de uma etapa de 

negociação, a qual antecede a formalização dos instrumentos contratuais norteadores da execução dos 

projetos. 

122. Procuramos avaliar como foi planejado e conduzido o processo de negociação dos contratos, 

com vistas a verificar: se houve preocupação com a qualificação dos agentes públicos envolvidos nas 

negociações; as competências e atribuições dos negociadores; a adequação do tempo disponibilizado 

para as negociações; se o dimensionamento dos custos dos projetos foi definido a partir de critérios 

claros e objetivos; se houve uma compreensão de todos os participantes quanto aos riscos e 

oportunidades envolvidos; se os aspectos examinados no momento da concepção nortearam a 

negociação e formalização dos projetos; bem como se os objetivos visados foram especificados nas 

cláusulas contratuais e vinculam as partes a desempenhar as suas atribuições. 

Prosub 

123. Em relação ao Prosub, a Marinha afirmou (peça 22, p. 13) que foram adotadas medidas 

relacionadas ao planejamento e organização das negociações afetas às contratações do programa. No 

que se refere à parte financeira, foi constituído um comitê, mediante a Portaria 97/SGM/2008 da 

Secretaria-Geral da Marinha, com a finalidade de realizar gestões junto ao Governo Federal, visando à 

contratação de operação de crédito para financiar o contrato comercial. As negociações com a parte 

francesa, relacionadas ao financiamento, foram conduzidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional e pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

124. Na esfera comercial, as negociações ficaram a cargo de equipes multidiciplinares da 

Marinha, integradas por oficiais engenheiros navais, submarinistas e técnicos em armamentos e áreas 

afins pertencentes a diversas organizações militares do Setor de Material envolvidas técnica e 

administrativamente com o Prosub. As negociações políticas foram conduzidas pelo Comitê Brasil-

França, do qual participam representantes do Ministério da Defesa, do Ministério da Fazenda e do 

Ministério das Relações Exteriores de ambos os países. Esse comitê trata do acompanhamento político 

do Prosub e foi previsto no Contrato Principal e no Memorando 5/2010 do Comandante da Marinha. 

125. Perguntamos : (i.) se havia sido constituído um comitê representativo da Administração 

Pública Federal incumbido da negociação; (ii.) se a sua composição havia contado com a colaboração 

de especialistas de órgãos e entidades externos ao MD e à Marinha; (iii.) se os integrantes desse comitê 
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tinham os conhecimentos técnicos, financeiros, comerciais e jurídicos necessários a uma negociação 

paritária com os representantes das entidades que seriam contratadas; (iv.) se foram estabelecidas normas 

dispondo sobre suas competências e atribuições; (v.) se houve preocupação em evitar que eventuais 

mudanças na composição do comitê negociador afetassem a continuidade de um adequado processo de 

negociação; (vi.) se foram estabelecidas regras claras para a negociação, especificamente quanto aos 

procedimentos de aceitação pelas partes das propostas acordadas; bem como (vii.) se houve prazo 

adequado para as negociações e análises (jurídica, técnica, operacional, comercial e financeira) 

necessárias para a aceitação das propostas. Entretanto, as informações que obtivemos em relação a esses 

aspectos se restringiram à negociação financeira (peça 22, p. 14). Não pudemos avaliar, portanto, como 

foram conduzidas as negociações comerciais do Prosub. 

126. No que diz respeito à adoção de medidas com vistas a certificar a capacidade técnico-

operacional das empresas que participariam do projeto, constatamos que não foram utilizados 

instrumentos específicos para atestar a aptidão dos potencias participantes.  

127. Em relação ao envolvimento da DCNS, a Marinha asseverou (peça 25, p. 8 a 10) que a 

escolha do parceiro comercial estava limitada a dois países, Rússia e França, pois apenas eles 

produziriam simultaneamente, submarinos convencionais e de propulsão nuclear. A Rússia demonstrou 

algumas desvantagens em relação à França: não possui nenhum cliente no mundo ocidental; seu projeto 

de submarino convencional ainda não possui qualquer comprador; o apoio logístico e a manutenção não 

são confiáveis em razão da situação de suas forças armadas; adota normas técnicas estranhas aos 

processos ocidentais; e, principalmente, não estava disposta a transferir tecnologia. 

128. A França, por sua vez, emprega métodos e processos típicos do ocidente e de mais fácil 

absorção pelos engenheiros e técnicos brasileiros; é um fornecedor tradicional de material bélico para o 

mundo ocidental; estava disposta a vender a tecnologia de projeto de submarinos, excluídos o projeto e 

a construção do reator e de seus controles; e, em razão do número de submarinos a construir, apresentou 

vasto programa de nacionalização, com objetivo de aumentar a participação brasileira na produção dos 

submarinos e preparar a base industrial nacional para futuros projetos da mesma natureza. Esses últimos 

aspectos foram os diferenciais a favor dos franceses. Além do mais, havia compromisso político entre o 

Brasil e a França, estabelecido em 2008, por meio do Acordo Relativo à Cooperação no Domínio da 

Defesa e ao Estatuto das Forças, no qual foi prevista a promoção de atividades relacionadas com 

equipamentos e sistemas militares (peça 25, p. 7 e 8). 

129. A participação da Odebrecht foi uma escolha da DCNS por causa de sua competência na 

execução de obras civis de grande porte e atividades industriais complexas. Quanto às demais empresas 

da base industrial nacional que participarão do programa de nacionalização, ainda não estão totalmente 

definidos os critérios que serão utilizados para seleção dos potenciais fornecedores (cf. tópico 4.1). 
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130. Outro ponto levantado foi acerca dos critérios e dos procedimentos adotados pela Marinha 

para a definição dos custos estimados para a contratação das ações de ToT. Sobre esse assunto, a Marinha 

afirmou que “devido à singularidade da proposta francesa, não foi possível realizar comparações por não 

haver propostas ofertadas por outros fornecedores. O montante financeiro a ser despendido com o 

programa corresponde à magnitude da tecnologia a ser alcançada e, por consequência, do fortalecimento 

da BID e da dissuasão estratégica”. Afirmou ainda que “o custo do programa concebido para dotar a MB 

com um submarino nuclear é irrisório, quando comparado com os valores representados por apenas dois 

dos interesses nacionais a proteger, quais sejam, a produção de petróleo no mar e o transporte marítimo” 

(peça 22, p. 19).  

131. É indiscutível que o Prosub é uma iniciativa de grande complexidade, relevância e interesse 

público, porém, os recursos que estão sendo despendidos não são irrisórios. Há limites orçamentários e 

há limites para o risco público. Verificamos que não houve, no momento da estruturação, uma adequada 

análise de viabilidade econômica e financeira do projeto e do custo de manutenção e de eventuais 

atualizações dos equipamentos. A ausência de instrumentos apropriados para avaliar os preços ofertados 

pode ter resultado num erro de dimensionamento do projeto ou na aceitação de custos além do razoável, 

devido aos offsets. Entretanto, a materialização desses riscos não pôde ser confirmada. 

H-XBR 

132. No que diz respeito ao Projeto H-XBR, salientamos que os aspectos relativos ao momento 

da negociação foram tratados no TC 009.996/2010-9. Por este motivo, não nos atemos a este assunto 

junto à Aeronáutica. Levantamos apenas os aspectos complementares a seguir. 

133. A FAB informou que as questões técnicas relativas ao consórcio Helibras/Eurocopter foram 

tratadas durante a execução do Projeto CMH-X, antecessor ao Projeto H-XBR. 

134. O Projeto CMH-X foi concebido a partir da necessidade da Aeronáutica de adquirir doze 

aeronaves de asas rotativas de médio porte. Na sua fase de Avaliação Final das propostas, seguindo a 

metodologia estabelecida pela DCA 400-6/COMAER (Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais da 

Aeronáutica), participaram as empresas AgustaWestland, Eurocopter e Rosoboronexport. Durante essa 

fase teriam sido avaliados os quesitos comercial, industrial, logística, offset e técnica. 

135. Enquanto decorria a licitação internacional, os Presidentes do Brasil e da França 

apresentaram o desejo de desenvolver a parceria estratégica Brasil-França na área da defesa, por ocasião 

da conferência de imprensa conjunta realizada após o encontro de Saint Georges do Oiapoque, em 

12/2/2008. No dia seguinte, o Grupo EADS apresentou ao Presidente da República uma proposta de 

instalação de linha de produção de helicópteros, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva da 

Helibras. Foi firmada então, em 30/6/2008, a Declaração de Intenções entre os Ministros da Defesa do 

Brasil e da França, por meio da qual manifestaram a vontade de viabilizar futuras aquisições de 
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helicópteros de transporte da linha Eurocopter e demais produtos e serviços contemplados na declaração, 

sujeitas à efetiva transferência de tecnologia e ampliação da capacidade industrial no território brasileiro 

neste campo. 

136. Assim, a Aeronáutica, seguindo determinações governamentais encerrou o Projeto CMH-X. 

Em substituição iniciou o Projeto H-XBR. 

137. De modo a concretizar a cooperação Brasil-França e tornar exequível a proposta feita pelo 

consórcio Eurocopter-Helibras, foi editada a Portaria Interministerial MDIC/MD 1.068/2008. Essa 

portaria estabeleceu que o MDIC seria responsável pelos estudos e formulação de propostas referentes 

à ToT, à ampliação da capacidade industrial e aos aspectos econômico-financeiros da iniciativa. O 

estabelecimento dos requisitos operacionais das aeronaves e o processo de aquisição decorrente ficaram 

a cargo das três forças, sob a coordenação da FAB. 

138. Com base nas informações prestadas (peça 26, p. 4), juntamente com o relatório de 

Levantamento de Auditoria no Projeto H-XBR (TC 009.996/2010-9), verificamos que todo o processo 

de concepção e de negociação foi conduzido em apenas 22 dias. “Essa exiguidade determinada pela 

necessidade de se aproveitar a janela de oportunidade oferecida pelo Grupo EADS e pelo Acordo de 

Cooperação Brasil-França, implicou risco ponderável para a elaboração dos Projetos de Cooperação 

Industrial, para a definição das metas de transferência de tecnologia, para a definição dos critérios para 

a seleção das empresas e das instituições de ciência e tecnologia que farão parte do projeto” (cf. relatório 

de auditoria no âmbito do TC 009.996/2010-9). Assim, no pouco tempo permitido para análise, alguns 

aspectos deixaram de ser considerados e o MDIC não teve a participação que se esperava.  

139. O processo de seleção e negociação com o consórcio foi tratado pela COPAC/COMAER. 

Não houve nenhuma participação do MDIC nas negociações do Contrato Comercial, nem do Acordo de 

Compensação e Cooperação Industrial antes das contratações, excetuada a elaboração das Notas 

Técnicas 20/CGAE/2008 e 28/CGAE/2008, ambas comentadas nos tópicos anteriores. 

140. Questões técnicas que deveriam ter sido pensadas no momento da concepção e da 

estruturação do Projeto H-XBR (cf. tópicos 3.1, 3.2 e 4.1) e tratadas durante a negociação dos ajustes 

norteadores do projeto, deverão ser consideradas e negociadas durante a execução contratual por meio 

de termos aditivos. Ressaltamos que, de 2008 até novembro de 2011, foram assinados dois termos 

aditivos ao Acordo de Compensação Comercial e Cooperação Industrial 001/CTA-SDDP/2008, com o 

intuito de ajustar algumas das cláusulas acordadas e revisar o conteúdo dos ICPs de modo a adequá-los 

à nova configuração do projeto. 

141. Deste modo, podemos afirmar que a capacidade de negociação e de avaliação da 

adequabilidade dos contratos norteadores para a execução do H-XBR foi limitada pela decisão política 
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do Governo Federal de se aproveitar a oportunidade oferecida pelo consórcio Eurocopter/Helibras de 

instalar no país uma linha de produção de helicópteros. 

142. Concluímos que as circunstâncias em que foram implementados o Prosub e o Projeto H-

XBR não permitiram que os órgãos envolvidos dispusessem das condições mais adequadas em termos 

de prazo, acesso a informações, capacidades técnicas para as negociações dos contratos, riscos e 

oportunidades envolvidos nos empreendimentos. Isso suscita o risco de que os compromissos acordados 

nessas condições possam ter resultado num balanceamento de custos e benefícios demasiadamente 

favorável aos particulares, em detrimento do interesse público. 

5. A formalização contratual dos processos de ToT do Projeto H-XBR e do Prosub 

 

143. Na fase da formalização, devem ser estabelecidos instrumentos contratuais que regulem 

adequadamente as relações jurídicas (direitos e obrigações), de forma que se alcancem os objetivos dos 

contratos. Devem ser formalmente fixados critérios para a seleção de universidades, centros de pesquisa 

e indústrias que participarão do processo de transferência de tecnologia, como beneficiários do processo 

ou produtoras das soluções requeridas nos empreendimentos. Nesta fase devem ser regulados os direitos 

de propriedade intelectual das tecnologias transferidas, haja vista, em especial, o fato de serem 

financiadas com recursos públicos. Deve ser também finalizada a análise da relação custo-benefício dos 

empreendimentos. 

144. Arranjos contratuais adequados são um dos fatores mais relevantes para que projetos de 

grande porte atinjam os seus objetivos com observância dos prazos, custos e requisitos demandados. 

Tipicamente, avaliar a adequação desses arranjos em que se formalizam juridicamente esses projetos 

envolve o exame de aspectos tais como os seguintes: 

a) adoção de estrutura contratual que, a par de atender aos requisitos legais impostos à 

Administração Pública, abarque o conjunto de bens, serviços e facilidades requeridos no projeto; 

b) compatibilização dos objetos e prestações estabelecidos nas diversas relações 

obrigacionais às necessidades que motivaram a implementação do projeto; 

c) envolvimento formal dos stakeholders relevantes para a consecução dos objetivos do 

projeto; 

d) ponderação entre os benefícios visados e os custos envolvidos; 

e) abordagem dos riscos envolvidos no projeto e a sua gestão; e  

f) verificação da existência de mecanismos e procedimentos adequados para o 

gerenciamento da execução do projeto. 
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145. No que diz respeito ao aspecto indicado no item “d”, cabe assinalar que, na fase de 

formalização contratual de projetos de grande porte, a análise de custo-benefício suscita tipicamente 

indagações e averiguações acerca do financiamento e da economicidade das contratações.  

146. No tocante ao financiamento, os dois projetos avaliados nesta auditoria têm o seu funding 

baseado, em proporção significativa, em operações de crédito externas. Essa circunstância faz com que 

a adoção de medidas com vistas à provisão dos recursos necessários à sustentabilidade dos projetos seja, 

em grande medida, afastada do horizonte imediato de preocupações dos responsáveis pela negociação e 

formalização dos contratos de aquisição, sendo convertidas em questões de gerenciamento das 

obrigações externas assumidas pelo Tesouro Nacional, a cargo de órgãos externos à estrutura militar. 

Aos órgãos militares envolvidos com a execução dos projetos remanesceria a missão de competir com 

gestores de outros projetos pela alocação dos recursos dependentes de dotações orçamentárias. Essa 

importante dimensão da análise de custo-benefício do Prosub e do Projeto H-XBR mereceu já a atenção 

do Tribunal nos dois levantamentos de auditoria realizados (TC 013.537/2009-9 e TC 009.996/2010-9) 

e, especificamente com respeito ao Prosub, no Relatório da Auditoria Operacional na Dinâmica 

Orçamentária e Financeira (TC 027.921/2010-7). 

147. No tocante à questão da economicidade, é oportuno destacar que, desde os levantamentos 

de auditoria realizados nesses projetos e, no caso do Prosub, também nas primeiras auditorias já 

efetivadas, com exceção da fiscalização nas obras do estaleiro e da base naval (TC 027.943/2010-0), 

consolidou-se nesta Unidade Técnica a visão de que não seria apropriado se empreender análises mais 

aprofundadas para averiguar a adequabilidade dos custos envolvidos nas contratações. Contribuíram 

para a consolidação desse entendimento, entre outros, o argumento de que as contratações estavam 

alinhadas a compromissos estabelecidos em acordos internacionais firmados entre o Brasil e a França e, 

por isso, escapavam à análise singular do preço. A inexistência de projetos equivalentes envolvendo 

outros países que pudessem servir de parâmetro idôneo de comparação ou, a impossibilidade de acesso 

a dados sobre contratos similares em outros países (sensibilidade da informação), caso existentes, 

complementava um cenário onde era pouco viável à equipe obter parâmetro para avaliação da 

vantajosidade do preço negociado. 

148. Em razão dessas singularidades, na presente auditoria não se encetou qualquer medida 

tendente a aferir a economicidade dos valores praticados nas contratações atinentes às ações de 

transferência de tecnologia do Prosub e do Projeto H-XBR. 

149. Ressaltamos que, no tocante ao Prosub, as informações apresentadas pela COGESN/DGMM 

para justificar o valor das contratações enfatizaram fundamentalmente a “singularidade da proposta 

francesa”, com a decorrente impossibilidade de comparações com outros fornecedores, além da 

declaração de que o valor é compatível com “a magnitude da tecnologia a ser alcançada” e com os 
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objetivos de “fortalecimento da BID e da dissuasão estratégica”. A convicção da COGESN/DGMM é, 

portanto, de que o custo “para dotar a MB com um submarino nuclear é irrisório, quando comparado 

com os valores representados por apenas dois dos interesses nacionais a proteger, quais sejam, a 

produção do petróleo no mar e o transporte marítimo”, afora as riquezas biológicas e minerais da 

Amazônia Azul (cf. ofício COGESN 306/2011, p. 17). A justificativa é por demais genérica para permitir 

a avaliação do custo-benefício do investimento. 

150. No tocante ao Projeto H-XBR, as informações da COPAC/DCTA acerca da verificação da 

adequabilidade financeira das aquisições oscilaram entre referências à conexão do Projeto H-XBR ao 

anterior Projeto CMH-X (cf. tópico 2.1 do Levantamento de Auditoria no Projeto H-XBR, 

TC 009.996/2010-9), em cujo processo de seleção teriam sido avaliados os quesitos comercial, 

industrial, logística, offset e técnica; e à sempre invocada decisão política do Governo Federal de 

acolhimento da proposta do Consórcio Helibras/Eurocopter para a fabricação dos helicópteros EC-725 

no Brasil. Nada se verificou, portanto, acerca de uma avaliação criteriosa do preço. 

151. De qualquer modo, ainda que não seja com respeito ao Prosub e ao Projeto H-XBR, nas 

futuras fiscalizações dos outros projetos de grande porte da defesa, principalmente se acatada a 

sistemática de acompanhamento continuado desses empreendimentos, será imperiosa a análise da 

economicidade dos projetos já no momento da sua concepção, antes que se estabeleçam compromissos 

definitivos em termos de valor das contratações e das suas condições de financiamento. Essa análise da 

adequabilidade econômico-financeira das contratações exigirá dos órgãos responsáveis pela 

implementação dos empreendimentos, que, certamente, não serão desenvolvidos nas condições sui 

generis que prevaleceram no Prosub e no Projeto H-XBR, preocupações mais rigorosas com a 

negociação, definição e justificação dos custos de contratação. 

152. Da parte do TCU, a fiscalização dessa dimensão dos empreendimentos deverá estar atenta 

às relevantes questões atinentes aos momentos da concepção, estruturação, formalização e controle, 

tratadas neste relatório e que têm merecido já consideração em outros países com maior experiência na 

implementação de projetos estruturados com base em arranjos contratuais complexos, particularmente, 

nas últimas duas décadas, com a utilização de financiamento privado para o custeio de parcelas 

expressivas dos dispêndios envolvidos. 

5.1 Adequação da estrutura contratual dos projetos à complexidade das relações 

obrigacionais e à multiplicidade de stakeholders 

 

153. A existência de uma adequada estrutura contratual é fundamental para a exitosa execução de 

projetos de grande porte. Essa estrutura deve permitir a permanente avaliação da performance dos 

projetos, possibilitando que o seu status quo seja criticado e modificado continuamente com vistas à 



ANEXO A – RELATÓRIO DO TCU SOBRE O PROSUB 
                       
                       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 005.910/2011-0 

 

31 

 

maximização dos seus resultados, inclusive permitindo, se necessária, a sua paralisação com o menor 

custo e impactos para a Administração.  

154. Obviamente, os termos finais das relações obrigacionais assumidas pelas Forças Armadas e 

seus contratados nesses dois projetos não são produto do acaso. O desejável é que elas fossem resultado 

de um processo de negociação no qual ficassem claramente compreendidos, por todas as partes 

envolvidas, os riscos, as oportunidades e os objetivos associados aos projetos. Todavia, como já foi 

tratado nos tópicos 3 e 4.1 deste relatório, bem como destacado nos Levantamentos de Auditoria 

realizados no Prosub (TC 013.537/2009-9) e, principalmente, no Projeto H-XBR (TC 009.996/2010-9), 

as peculiares circunstâncias em que foram implementados esses dois projetos não permitiram que os 

órgãos envolvidos dispusessem das condições mais adequadas em termos de prazo, acesso a 

informações, capacidades técnicas etc., para as negociações conducentes aos termos finais acordados 

nos contratos. Isso suscita o ponderável risco, já explicitado, de que os compromissos acordados nessas 

condições possam ter resultado em balanceamento de custos e benefícios demasiadamente favorável aos 

particulares, em detrimento do interesse público. 

H-XBR 

155. No caso do Projeto H-XBR, a exiguidade do prazo para a negociação dos contratos, 

determinada pela necessidade de se aproveitar a janela de oportunidade oferecida pelo Grupo EADS e 

pelo Acordo de Cooperação Brasil-França, implicou risco ponderável para a elaboração dos Projetos de 

Cooperação Industrial, para a definição das metas de transferência de tecnologia, para a adequabilidade 

do processo de negociação, bem como para a definição dos critérios para a seleção das empresas e das 

instituições de ciência e tecnologia que farão parte do projeto. Não obstante, observamos que alguns 

desses entraves foram atenuados com a celebração dos primeiros termos aditivos aos contratos de 

aquisição e ao acordo de compensação e cooperação industrial que adequaram algumas das cláusulas 

acordadas à nova configuração do projeto (cf. tópico 4). 

156. Analisando o arranjo contratual estabelecido para o Acordo de Compensação e Cooperação 

Industrial do Projeto H-XBR (anexo 32 do acordo), verificamos que são envolvidos diversos 

stakeholders sem que se estabeleçam relações jurídicas diretas entre estes e os Comandos Militares. 

Como exemplo desta multiplicidade de relações, podemos citar o Protocolo de Intenções celebrado entre 

Helibras, Governo de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA, Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, Município de Itajubá/MG e a Universidade Federal de 

Itajubá, com o objetivo de viabilizar a implantação, pela Helibras, de uma nova fábrica em sua unidade 

industrial localizada no Município de Itajubá (cf. item 3.2. do Relatório de Levantamento de Auditoria 

no Projeto H-XBR – TC 009.996/2010-9). Também podemos apontar o Acordo de Compensação 

vinculado ao contrato de aquisição das aeronaves, que estabelece ser responsabilidade do consórcio 
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Helibras/Eurocopter a seleção e a implementação dos ICPs, sem que se tenha estabelecido qualquer 

relação jurídica direta entre tais empresas e a Aeronáutica (peça 15, p. 18). 

157. O Contrato 008/CTA-SDDP/2008, celebrado entre a FAB e o consórcio 

Helibras/Eurocopter, além de cuidar do fornecimento de aeronaves, atribuiu ao contratado a obrigação 

de fomentar a indústria aeronáutica brasileira, com base no Plano de Aplicação de Compensação e 

Cooperação Industrial, o qual envolve os ICPs e os projetos de compensação (offset). Tal fomento se 

faz à conta de recursos pagos à contratada e repassados aos órgãos, entidades e empresas participantes 

dos projetos constantes do Acordo de Compensação. Essa característica se torna evidente na medida em 

que o 2º Termo Aditivo ao Acordo 001/CTA-SDDP/2008 é motivado pela necessidade de ajuste da data 

de início dos ICPs (peça 59) para coincidirem com a integralização do Pré-Pagamento, que é condição 

imperativa para que existam recursos suficientes para os investimentos iniciais necessários. 

158. A estruturação de projetos de defesa de grande porte com base em arranjos contratuais 

complexos tem sido frequente na experiência internacional, particularmente, nas últimas duas décadas, 

com a utilização de financiamento privado para o custeio de parcelas expressivas dos gastos, tal como 

adotado no Projeto H-XBR e no Prosub.  

159. Entretanto, a complexidade dos arranjos contratuais estabelecidos para regular as relações 

entre os diversos agentes associados ao projeto não foi acompanhada de adequada conformação jurídica, 

em razão da insuficiência normativa à época das contratações relacionadas ao Projeto H-XBR, 

essencialmente fundamentadas na Lei de Licitações.  

160. A partir da Medida Provisória 544/2011, convertida na Lei 12.598/2012, houve mudanças 

no arcabouço normativo que disciplina as aquisições militares, havendo previsão legal para a celebração 

de acordos de compensação vinculados a compras de produtos de defesa. A supramencionada lei ainda 

prevê a possibilidade de contratação de produtos estratégicos de defesa e de seu desenvolvimento por 

meio de parceria público-privada (PPP) administrativa, na forma da Lei 11.079/2004. 

161. Embora a Lei 12.598/2012 tenha inovado como marco normativo para as aquisições 

militares de grande vulto, ela ainda não se mostra suficiente para regrar contratações mais complexas, 

as quais adotam, por exemplo, engenharia contratual que se apresenta na forma de um contrato principal 

que se desdobra em outros contratos à medida que o projeto avança, havendo interconexões entre os 

vários contratos, sem que, necessariamente, se caracterizem em subcontratações. A lei tangenciou esse 

tema ao permitir que editais e contratos de PPP disciplinassem a possibilidade de subcontratação pela 

concessionária (empresa contratada para o fornecimento de produto ou sistema de defesa), o que não se 

amolda a um acordo de compensação relacionado à transferência de tecnologia para empresas privadas 

integrantes da base industrial de defesa brasileira. 

Prosub 
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162. O arranjo contratual para a obtenção do submarino nuclear no âmbito do Prosub contempla 

diversas partes coordenadas com vistas à aquisição de bens, serviços e, especialmente, conhecimento e 

tecnologias que se pretende sejam progressivamente utilizados na aquisição, projeto e construção de 

determinadas utilidades militares, até a obtenção pela Marinha de um submarino com propulsão nuclear. 

A tabela 1 seguinte sumariza a relação entre as diversas partes previstas no Contrato Principal como 

necessárias à consecução do objeto precípuo do Prosub e os contratos derivados: 

Tabela 1– Conexão entre as partes do Contrato Principal e os contratos derivados. 

Parte do Prosub Contrato Objeto 

Submarinos 

convencionais diesel 

elétricos  

(S-BR) 

Contrato 

1 

Contrato 1A 

40000/2009-

005/00 

Fornecimento do pacote de materiais 

necessários para a fabricação, construção e 

entrega dos submarinos, e dos serviços do 

Pacote de Logística pela DCNS. 

Contrato 1B 

40000/2009-

006/00 

Construção, pela Itaguaí Construções 

Navais S.A., de quatro S-BR, envolvendo 

transferência de tecnologia e assistência 

técnica da DCNS. 

Submarino com 

propulsão nuclear  

(SN-BR) 

Contrato 

2 

Contrato 2A 

Anexo 2 ao 

Contrato 

40000/2009-

007/00 

Fornecimento do pacote de materiais 

necessários para a fabricação, construção e 

entrega do SN-BR pela DCNS. 

Contrato 2B 

40000/2009-

007/00 

Contratação preliminar da construção, pela 

Itaguaí Construções Navais S.A., de um 

SN-BR, com transferência de tecnologia e 

assistência técnica da DCNS. 

Torpedos e 

contramedidas 

Contrato 3 

40000/2009-008/00 

Aquisição junto à DCNS de trinta torpedos 

F21 e cinquenta despistadores de torpedo. 

Estaleiro e Base 

Naval 

Contrato 4 

40000/2009-009/00 

Construção, equipagem e comissionamento 

do estaleiro e da base naval pela 

construtora Norberto Odebrecht S.A. 

Administração dos 

contratos 

Contrato 5 

40000/2009-010/00 

Planejamento, coordenação e gestão das 

interfaces entre todas as prestações 

decorrentes do Contrato Principal e dos 
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contratos subordinados pelo Consórcio 

Baia de Sepetiba. 

Transferência de 

Tecnologia 

Contrato 6 

40000/2009-011/00 

Transferência de tecnologia, transferência 

de know-how, prestação da assistência 

técnica, transferência de documentos, 

treinamento e suporte (DTS), e 

transferência de informações técnicas e 

expertise pela DCNS, necessários aos 

projetos, construção, operação e 

manutenção dos submarinos, do estaleiro e 

da base naval. 

Programa de Offset 
Contrato 8 

40000/2009-012/00 

Compensação comercial, industrial e 

tecnológica a ser realizada pela DCNS ou 

suas subcontratadas ao Brasil ou à Marinha 

em decorrência do contrato principal e dos 

documentos contratuais. 

Fonte: Contrato 40.000/2008-006/00. 

163. O arcabouço contratual do Prosub abarca um conjunto de contratos direcionados a propiciar 

a qualificação da Marinha para projetar e construir submarinos com propulsão nuclear. Ao longo do 

processo em que se buscará a consecução desse objetivo e com vistas ao seu êxito, a Marinha e, em 

algumas áreas, também os seus parceiros privados, ancorados num oneroso esforço, custeado pelo 

Tesouro Nacional, de acesso a tecnologias, know-how, informações técnicas, documentação e suporte 

necessários, detidas pela DCNS, pretende alcançar plena capacitação para projetar e construir um 

estaleiro naval - incluindo uma Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas com condições de 

construir e manter, ao início, os quatro submarinos com propulsão diesel-elétrica (S-BR) e um submarino 

com propulsão nuclear (SN-BR) - projetados pela própria Marinha; e para projetar e construir uma base 

naval para o apoio à operação desses submarinos. 

164. Obtendo êxito nesse ambicioso projeto, e alcançados, por igual, os objetivos perseguidos no 

Programa Nuclear da Marinha (PNM) de autonomia tecnológica e industrial do processo de produção 

do combustível nuclear e de capacitação para projetar, construir, operar e manter reatores nucleares, a 

Marinha terá alcançado a independência na operação e manutenção de submarinos convencionais e, 

principalmente, nucleares, construídos com participação da indústria nacional. 

165. Trata-se, com efeito, de um arranjo contratual típico de projeto ancorado no modelo de 

contratação denominado pelos britânicos de Private Finance Initiative (PFI)5, que apresenta 
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características bastante similares às das Parcerias Público-Privadas (PPP). Todavia, ele apresenta duas 

importantes singularidades em relação à dinâmica habitual das contratações PFI, e que se constituem em 

duas conclusões importantes dessa auditoria no tocante à formalização do Prosub: 

i) a dependência para consecução do objetivo precípuo do Prosub de eventos não 

compreendidos no arranjo contratual do projeto e, em consequência, não alcançados pela sua estrutura 

de gestão e acompanhamento; e 

 

ii) a essencialidade do efetivo cumprimento das metas de transferência de tecnologia para 

a consecução do ambicioso objetivo de obtenção pela Marinha de um submarino com propulsão 

nuclear. 

 

166. No tocante à primeira conclusão (item i), é decisivo perceber que o alcance do objetivo 

precípuo do Prosub está condicionado ao êxito de ações cuja execução não se insere no arranjo contratual 

do próprio projeto, a saber, precisamente aquelas atividades decorrentes dos objetivos perseguidos no 

Programa Nuclear da Marinha (PNM). E isso não apenas pelo fato óbvio de que o produto final a ser 

gerado no PNM, o reator nuclear, ser essencial para a operação do submarino com propulsão nuclear, 

mas principalmente porque algumas das obrigações devidas pelos contratados no Prosub, relativamente 

ao projeto e construção do SN-BR, estão condicionadas à realização de atividades e resultados a serem 

produzidos no âmbito do PNM.  

167. Por enquanto, importa destacar o fato de o Contrato Principal afastar a responsabilidade da 

DCNS pela execução de qualquer atividade atinente à construção e à incorporação do reator nuclear ao 

SN-BR. Cabe à Marinha elaborar todos os projetos relativos ao submarino nuclear (projeto preliminar, 

básico, de definição, de construção e especificações técnicas detalhadas); supervisionar, como 

Autoridade do Projeto, a sua construção; fornecer e instalar o reator nuclear no SN-BR; e, 

principalmente, produzir e fornecer à DCNS as informações relevantes do reator nuclear, necessárias e 

suficientes para a construção do SN-BR (cf. cláusulas 2.1.2.1.1 e 2.1.2.2.1 do Contrato Principal). 

168. Ante a formalização contratual que se apresenta, resta claro que não há uma conexão formal 

entre o Prosub e o Programa Nuclear da Marinha, havendo somente uma preocupação, em termos de 

gestão, que se sincronize a evolução dos dois programas. 

169. Com respeito à segunda conclusão (item ii), há que se ressaltar a necessidade de que a 

Marinha e seus parceiros privados absorvam a tecnologia que deverá ser transferida pela DCNS. Esse 

requisito é basilar para o cumprimento das obrigações da DCNS e o alcance dos objetivos que legitimam 

o Prosub.  
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170. Essa decisiva peculiaridade do arranjo contratual adquiriu expressão jurídica em uma singela 

cláusula do Contrato de Transferência de Tecnologia (Contrato 6), que, na realidade, subverteu a lógica 

das responsabilidades contratuais inserta no Contrato Principal e, em decorrência, em todos os contratos 

derivados. A Cláusula 7.2 do Contrato Principal assegura à Marinha o “direito de exigir dos 

CONTRATADOS o cumprimento integral de quaisquer obrigações” estabelecidas nos contratos. E, em 

necessário complemento a essa regra geral de responsabilidade dos contratados, a Cláusula 7.4 do 

Contrato Principal atribui à DCNS a responsabilidade última (“Obrigação subsistente para a DCNS”) 

pelo cumprimento daquelas obrigações, quando constatado o inadimplemento de alguma prestação 

devida pelos outros contratados (Odebrecht, Consórcio Baía de Sepetiba e Itaguaí Construções Navais 

S.A.) que não tenha sido remediado.  

171. Todavia, a Cláusula 3.1 do Contrato de Transferência de Tecnologia (Contrato 6), ao 

condicionar o cumprimento das obrigações de transferência de tecnologia da DCNS, nas diversas áreas 

e objetos estabelecidos na sua Cláusula Segunda, ao cumprimento das obrigações da Marinha de receber 

e fazer efetivo uso dessas tecnologias, afeta inexoravelmente a viabilidade de cumprimento das 

obrigações estabelecidas nos demais contratos, especialmente aquelas que dizem respeito ao projeto e 

construção do estaleiro e da base naval, dos quatro submarinos convencionais (S-BR) e do submarino 

de propulsão nuclear (SN-BR). Eis o teor da Cláusula 3.1 do Contrato de Transferência de Tecnologia: 

“3.1 Garantia de Resultado das Obrigações dependentes de Contraprestações 

da Marinha. Não obstante o disposto na Cláusula Segunda acima, o desempenho 

das obrigações da DCNS previstas neste Contrato não implicará em (sic) 

garantia de resultados, na medida em que dependam de prestação da 

MARINHA, conforme especificadas neste Contrato, considerando-se ainda que a 

MARINHA será a Autoridade de Projeto do SN-BR”. (grifos nossos) 

172. Em harmonia com esse compromisso da Marinha, também os intervenientes no Contrato de 

Transferência de Tecnologia, a saber, a Odebrecht, o Consórcio Baía de Sepetiba (CBS) e a Itaguaí 

Construções Navais S.A. (ICN) assumem a obrigação de se capacitarem, a fim de implementar a 

“tecnologia, know-how e expertise transferidos pela DCNS para o cumprimento de todas as suas 

respectivas obrigações” (cf. cláusula 8 do Contrato de Transferência de Tecnologia). Esse compromisso 

foi reiterado nos ajustes em que essas empresas, agora na condição de contratadas, assumem obrigações 

de realizar determinadas prestações com base nas tecnologias transferidas. Podemos citar, por exemplo, 

a cláusula 2.17 do Contrato de Construção dos S-BR, a cláusula 2.2.4.2 do Contrato Preliminar para a 

Construção do SN-BR e a cláusula 2.2 do Contrato para a Construção do Estaleiro Naval e da Base 

Naval. 
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173. O que se verifica, portanto, na prática, é a inversão das relações obrigacionais estabelecidas 

entre as partes envolvidas. Embora as relações de obrigações principais, firmadas no Contrato Principal, 

invistam a Marinha na condição de parte credora das prestações devidas pelas empresas qualificadas 

como contratadas, o fato de a Marinha, o CBS, a Odebrecht e a ICN dependerem igualmente das 

tecnologias a serem transferidas pela DCNS para o cumprimento das suas respectivas obrigações 

converte-as em realidade em devedoras da transferidora das tecnologias. 

174. Em suma, dizendo-o em termos jurídicos, a DCNS está legitimada a exigir dos seus parceiros 

privados e da Marinha o adimplemento das contraprestações assumidas de capacitação para o 

recebimento e a implementação das tecnologias contratadas como requisito da exigibilidade do 

cumprimento das suas próprias obrigações contratuais. 

175. Essa inversão das relações obrigacionais configura, na prática, uma hipótese contratual de 

aplicação contra a Administração do princípio da exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato 

não cumprido) para além das situações tipicamente contempladas no regime tradicional de contratação 

previsto na Lei 8.666/1993 (art. 78, XIV a XVI). 

176. Tal possibilidade – ressalte-se sempre factível em arranjos contratuais de projetos 

dependentes de transferência de tecnologia por parte do próprio contratado, e de maior probabilidade de 

ocorrência quanto maior for o peso dessa dependência tecnológica – não teve causa, obviamente, na 

disposição inserta na cláusula 3.1. Ao contrário, a essencialidade das obrigações de transferência de 

tecnologia para o êxito de um projeto tão expressivo e relevante como é o Prosub encontrou nessa 

cláusula contratual apenas o revestimento jurídico do que já se evidenciara desde o momento da 

concepção e estruturação do projeto. 

177. Importa agora avaliar a adequabilidade da estrutura contratual do Prosub aos stakeholders 

relevantes pra o projeto. Os principais atores envolvidos neste projeto são: Marinha, DCNS, Odebrecht, 

CBS, ICN e empresas selecionadas para integrar o PNP. 

178. A esse respeito, cabe salientar que a Marinha não se relaciona por meio de instrumentos 

formais com as empresas selecionadas para o PNP, sendo esta relação formalizada entre elas e a DCNS. 

Ou seja, impõe-se uma realidade em que recursos públicos são repassados a entidades privadas, na forma 

de subsídios, por meio de outra entidade privada, a DCNS. Portanto, resta comprovada a natureza pública 

dos recursos, pois o Contrato de Offset (Contrato 8) determina que o reconhecimento do cumprimento 

das obrigações relativas ao acordo de compensação cabe à Marinha. Ao reconhecer o adimplemento de 

tais obrigações, a Marinha concederá à DCNS créditos de compensação, cujo cálculo baseia-se no 

montante gasto pela DCNS para o cumprimento das operações de compensação. 

179. Deste modo, tendo em vista que recursos públicos estão sendo utilizados para subsidiar o 

desenvolvimento tecnológico dos entes privados envolvidos no Prosub; a obrigação de fomentar a 
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indústria brasileira foi atribuída à contratada; e o alcance dos objetivos que legitimam a implementação 

do projeto depende da absorção das tecnologias por parte dos parceiros privados da Marinha, é de 

fundamental importância que os mecanismos presentes na estrutura de gestão e acompanhamento do 

Prosub sejam adequados para assegurar que a execução financeira tenha como contrapartida a 

participação efetiva da indústria nacional nos programas de compensação, assim como, para se lograr o 

efetivo cumprimento das metas de transferência de tecnologia estabelecidas para os atores envolvidos. 

5.2. Conformidade das ações de ToT contratadas aos níveis de tecnologia pretendidos 

 

180. A análise dos contratos e acordos de offset do Prosub e do Projeto H-XBR demanda retomar, 

de forma sucinta, a abordagem de alguns importantes aspectos subjacentes à complexa temática dessas 

cada vez mais disseminadas transações. Como já ressaltou um influente estudioso das contratações 

militares, nas condições competitivas ora prevalecentes no mercado mundial, é praticamente mandatório 

que os fornecedores ofereçam “offsets aos compradores para ter alguma chance de obter um contrato de 

venda” (WALLER, Robert L. “The use of offsets in Foreign Military Sales”, Acquisition Review 

Quaterly, Summer, 2003, fl. 226). Por conta disso, nas últimas décadas, mais de 180 países têm celebrado 

acordos para se beneficiarem de transações de offset, notadamente em contratações na área militar (cf. 

BARANOWSKA-PROKOP, Ewa. "Direct offsets in international trade as a remedy for asymmetric 

information", Journal of International Trade Law and Policy, Vol. 8, n. 3, fl. 203). 

181. Como configurado na prática do comércio internacional de armamentos, produtos e serviços 

correlatos, os offsets são típicas transações quid pro quo, ou seja, uma forma de compensação 

(countertrade) exigida pelos países compradores às empresas fornecedoras internacionais pela 

celebração de um contrato de aquisição, abarcando obrigações tais como compromisso de compra pelo 

fornecedor internacional de produtos e insumos de empresas nacionais, transferência de tecnologias, 

garantia de investimentos em determinados setores econômicos, assistência técnica, comercial, etc. 

Apenas para mencionar uma conceituação oficial, a Comissão Sobre Direito do Comércio Internacional 

da ONU (UNCITRAL) define como offsets as transações que “normalmente envolvem o fornecimento 

de bens de alto valor ou sofisticação tecnológica e podem também incluir a transferência de tecnologia 

e know-how, promoção de investimento e facilitação de acesso a um mercado específico” (in Legal 

Guide on International Countertrade Transaction).  

182. Do ponto de vista estritamente jurídico, as transações de offset são normalmente 

estabelecidas em instrumentos convencionais autônomos, que se fundamentam e fazem expressa 

referência ao conexo contrato de aquisição de bens ou serviços. Decisivo para a diferenciação do offset 

no conjunto das práticas de countertrade é o fato de que as suas transações são sempre avaliadas e 

expressas em termos monetários, ao passo que outras medidas compensatórias podem dispensar essa 
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expressão monetária, como é o caso das trocas diretas, das metas de nacionalização da produção e das 

subcontratações.  

183. Com isso, o arranjo contratual firmado entre o Poder Público e o fornecedor internacional 

articula-se em torno de dois distintos conjuntos de relações obrigacionais: as obrigações de entrega dos 

bens e serviços adquiridos, que têm como contrapartida o fluxo financeiro de pagamentos devidos pelo 

Poder Público; e as obrigações de cumprimento das transações compensatórias devidas pelo contratado, 

que têm como contrapartida os créditos de offsets negociados e reconhecidos a favor do Poder Público, 

que normalmente alcançam um valor equivalente ao contrato de aquisição. 

184. Dessa circunstância advém um aspecto fundamental para o entendimento da dinâmica 

econômica das transações de offset: como não há pagamento pelas compensações concedidas pelo 

vendedor, os custos incorridos por ele para executar os seus compromissos de offset são embutidos nos 

preços cobrados no contrato comercial de fornecimento de bens e serviços. No Regulamento Federal de 

Aquisições (Federal Acquisition Regulation - FAR) dos Estados Unidos, por exemplo, as normas que 

disciplinam a venda externa de bens e serviços militares assumem que os preços cotados nos contratos 

são forçosamente majorados quando existem compromissos de compensação via acordos de offset (cf. 

FAR 225.7303-2 (3)). Essa peculiaridade faz com que, da ótica econômica, o offset seja caracterizado 

como um tipo de subsídio (cf. tratado no tópico 2). 

185. No Ministério da Defesa, esses acordos de compensação são regulados pela Portaria 

764/MD/2002, que instituiu a Política e as Diretrizes de Compensação Comercial, Industrial e 

Tecnológica. Entre os objetivos desse normativo, destaca-se a ênfase na orientação das atividades 

relacionadas aos offsets para o desenvolvimento tecnológico e comercial da base industrial de defesa 

nacional, valendo-se do poder de compra e do poder concedente do Estado quando das aquisições de 

produtos de defesa. Os principais benefícios que se almejam obter com esses acordos de compensação 

são o acesso a novas tecnologias, a autonomia na fabricação de materiais ou equipamentos; a 

nacionalização da produção e manutenção; o treinamento de pessoal; a exportação; e incentivos 

financeiros à indústria de defesa do Brasil. 

186. Um dos aspectos mais complexos na negociação e contratação de ToT é a definição do 

escopo das tecnologias a serem transferidas. Nesse âmbito, as cláusulas que devem formalizar os 

compromissos acordados são enunciadas em termos marcadamente técnicos, encerrando significados 

nem sempre apreensíveis com uma interpretação meramente literal. Ademais, ainda quando alcançado 

esse sentido menos literal, existem diversas posições que podem ser assumidas pelas partes com respeito 

às obrigações enunciadas. Como enunciado num trabalho clássico da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI), “o interesse do licenciador é restringir o alcance do que está sendo 

licenciado. O interesse do licenciado é alcançar uma ampla definição da tecnologia. Em alguns casos, as 
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duas partes procurarão se refugiar em ambiguidades sobre a tecnologia” (cf. Succesful Technology 

Licensing, fl. 16). 

187. Diante desta complexidade na definição, negociação e formalização de contratos de offset, 

orientamos o trabalho de fiscalização com vistas a avaliar a conformidade das ações de ToT contratadas 

aos níveis de tecnologia pretendidos pela Marinha e pela Aeronáutica. Todavia, conquanto este aspecto 

se revele importante, nossa análise ficou prejudicada em razão da inadequada concepção dos projetos. 

Conforme tratado no tópico 3.2, não houve prévio dimensionamento dos níveis tecnológicos pretendidos 

antes da formalização dos contratos relativos ao H-XBR e ao Prosub. 

188. Podemos afirmar que esse processo foi ainda agravado pela impossibilidade do acesso a 

informações sobre as tecnologias antes das contratações. Como se sabe, na prática internacional é 

comum a assinatura de acordos prévios de confidencialidade para resguardar o licenciador pelo acesso 

do interessado a informações sobre as tecnologias em negociação, tais como projetos, protótipos, 

especificações, dados experimentais. Embora sempre suscite riscos fornecer a terceiros informações 

sobre tecnologias na fase de negociação, os detentores da propriedade intelectual têm consciência de que 

essa medida é fundamental para que as tratativas evoluam para a assinatura de um contrato definitivo. 

189. A impossibilidade de observância dessa prática pode ser suprida com a exaustão do escopo 

das tecnologias que estão sendo contratadas, normalmente mediante a inserção de cláusula contratual 

disciplinando que os compromissos assumidos pelo transferidor abrangem todas as tecnologias, know-

how, informações e o que mais for necessário para a consecução dos objetivos visados pelo beneficiário. 

O fundamento para esse ônus imputado ao transferidor é evidente: a tutela da parte hipossuficiente, numa 

relação jurídica que discrepa do que ocorre ordinariamente, por força dessa assimetria de informações 

acerca do próprio objeto da contratação. 

190. Importa agora destacar algumas considerações acerca dos contratos e acordos de 

compensação do Prosub e do Projeto H-XBR. 

 

 

A) Contratos de Offset do Prosub 

 

191. O Contrato de Offset (Contrato 8) celebrado entre a União e a DCNS prevê, em seu Anexo 

A, 21 operações de compensação, que possuem valores distintos em créditos de compensação, sendo 

ponderadas por multiplicadores que variam entre 2 e 5, de acordo com o nível de sofisticação da 

transação. O montante de créditos de compensação a serem aprovados nos termos do Anexo A ao 

Contrato 8 é de € 4.345.170.000,00. 
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192. Segundo a cláusula 6.1 do Contrato 8, a implementação das transações de offset obedecerá 

a um Plano Inicial de Compensação estabelecido no seu Anexo F. Há previsão de possibilidade de 

alteração do plano no decorrer da execução contratual. 

193. Quanto às especificidades das transações de offset, verificamos que duas entre as 21 

transações relacionadas merecem especial comentário. As duas transações são: (1.) licença para a 

construção de quatro submarinos convencionais e (2.) licença para a construção do estaleiro e da base 

naval. 

194. A transação (1.), referente à licença para construção dos quatro submarinos convencionais, 

apresenta um valor nominal de € 59.000.000 e fator multiplicador igual a 2, o que resulta num total de 

créditos de compensação de € 118.000.000. A transferência de tecnologia para a construção de 

submarinos convencionais é regulada no Contrato 6, o qual estabelece (cláusula 2.1) que a DCNS é 

obrigada a transmitir o know-how mediante licença específica de uso de know-how e informações 

técnicas e expertise para a construção de quatro submarinos convencionais (S-BR).  

195. Nos termos do Contrato 6, o preço referente à ToT para construção dos submarinos 

convencionais embute o custo da respectiva licença. Entretanto, no Contrato 8 prevê-se o 

reconhecimento de créditos de compensação para a mesma licença, ou seja, remunera-se a contratada 

por uma obrigação financeira que já está coberta no Contrato 6. 

196. Outra transação a ser destacada (2.) é a licença relacionada à construção do Estaleiro e da 

Base Naval (EBN), com valor nominal de € 35.000.000 e multiplicador igual a 2, o que resulta num 

crédito total de € 70.000.000. 

197. Da mesma forma que a licença para a construção dos submarinos convencionais, a licença 

para a construção do EBN consta do objeto do Contrato 6, conforme cláusula 2.1, (v), o que permite 

concluir que o preço do Contrato 6 inclui tal licença e que remunerá-la por meio de créditos de offset, 

conforme consta do Anexo A do Contrato 8, representa pagar duas vezes pelo mesmo item. 

198. Outro aspecto que merece ser enfatizado em relação aos contratos de offset do Prosub refere-

se à adequada providência adotada pela Marinha diante da impossibilidade do acesso a informações 

sobre as tecnologias antes da contratação da DCNS. 

199. De modo a impedir que alguma lacuna na delimitação das licenças obtidas possa inviabilizar 

a consecução das suas ambiciosas metas, foi inserida uma regra de “Adequação do Objeto” contratado. 

Assim, a cláusula 2.2 do Contrato de Transferência de Tecnologia estabelece que as obrigações 

expressamente previstas na cláusula 2.1 não limitam o dever da DCNS de efetivar “toda a Transferência 

de Tecnologia, a transferência de know-how, a prestação de Assistência Técnica, a Transferência de 

Documentos, Treinamento e Suporte e a transferência de informações técnicas e expertise”, necessárias 
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à adequada execução de todos os encargos assumidos pela DCNS e intervenientes na contratação, 

principalmente com respeito à consecução do objetivo precípuo do projeto (destaque acrescentado). 

200. Frisamos que essa necessidade de tutela da parte hipossuficiente numa relação jurídica 

envolvendo transferência e absorção de tecnologia se irradia também para outro aspecto fundamental 

subjacente à delimitação do escopo da contratação, a saber, aquele atinente aos setores ou áreas 

alcançados. De conseguinte, as áreas e assuntos compreendidos nas prestações devidas pela DCNS, 

referentes aos três conjuntos em que está organizada a transmissão das tecnologias (ToT para a 

concepção de submarinos – 2.2.1; ToT para a construção dos submarinos – 2.2.2; e ToT para a 

construção do Estaleiro e da Base Naval associada – 2.2.3), não configuram uma enunciação numerus 

clausus. Ao contrário, estão igualmente abarcadas nas obrigações da DCNS outras áreas e assuntos 

relativos à ToT necessários ao cumprimento da obrigação, inscrita na cláusula de “Adequação do 

Objeto”, de transferência de todos os elementos qualificados como tecnologias imprescindíveis à 

efetivação do objeto precípuo do Prosub. 

 

B) Projetos de Compensação (Offset) do Projeto H-XBR 

 

201. No Projeto H-XBR, a transferência de tecnologia se processa por meio do Acordo de 

Compensação e Cooperação Industrial, que contempla Projetos de Cooperação Industrial (Industrial 

Cooperation Project – ICP) e Projetos de Compensação (offset), conforme mencionamos anteriormente 

(tópico 5.1, A). 

202. Em valores nominais, os Projetos de Compensação acordados totalizam € 47.235.814,00, 

distribuídos em dez projetos de offset diretos (quando o beneficiário da transação é o próprio Projeto H-

XBR) e indiretos (quando o beneficiário está fora do Projeto H-XBR). O valor global dos projetos de 

compensação é de € 187.783.050,00, o qual se obtém a partir da multiplicação de cada projeto individual 

por um fator, conforme ilustra a tabela 3. 

Tabela 2 - Fatores de multiplicação para projetos de compensação. 

Descrição Fator de 

Multiplicação 

Co-produção 2 a 5 

Produção sob licença 2 a 5 

Produção subcontratada 1 a 3 

Investimentos na Indústria Aeroespacial Brasileira 5 a 6 

Treinamento para Indústrias Brasileiras 3 a 5 

Treinamento na empresa contratada e/ou assistência técnica no Brasil 3 a 5 
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Transferência de Tecnologia 4 a 7 

Aquisição de produtos da Indústria Aeroespacial Brasileira 3 

Contratação de serviços à Indústria Aeroespacial e à  Instituições 

Brasileiras 
2 a 5 

Ambiente de engenharia 3 a 5 

Doação e/ou empréstimo de equipamentos e sistemas 4 a 6 

Custos na fase de desenvolvimento 4 a 6 

 

203. Os Projetos de Cooperação Industrial (ICPs) correspondem a investimentos que o consórcio 

Helibras/Eurocopter fará em empresas localizadas no Brasil, a fim de capacitá-las para integrar a cadeia 

produtiva do Projeto H-XBR. São 22 projetos que totalizam € 1.708.047.450,00 em créditos de 

compensação (cf. Anexo I). 

204. Cada ICP se inicia com a assinatura de um Memorando de Entendimento (Memorandum of 

Understanding – MoU) entre o consórcio e a empresa selecionada para participar do projeto. Em seguida, 

é elaborado um Descritivo de Serviços (Statment of Work – SoW) que detalha as ações a serem 

executadas no âmbito de cada ICP. 

205. O que observamos é o estabelecimento de uma relação entre o consórcio e a empresa a ser 

capacitada para integrar a cadeia logística do H-XBR, sendo que a obrigação de prover a capacitação é 

incumbida ao consórcio, cabendo à Aeronáutica o reconhecimento do seu cumprimento, na forma de 

créditos de compensação. 

206. Ante esta formatação jurídica da relação entre o consórcio e as empresas participantes dos 

ICPs, verificamos que a Aeronáutica não intervém diretamente na execução dos ICPs, ficando a seu 

cargo a fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo consórcio em razão do acordo de 

compensação celebrado com a Aeronáutica. Conforme já abordado neste relatório, aqui se estabelece 

uma relação em que o consórcio Helibras/Eurocopter é responsável por fomentar fornecedores para sua 

cadeia produtiva, por meio de investimentos de recursos financeiros que, em princípio, são próprios, mas 

que, em razão da natureza das contratações que envolvem offsets, sabe-se serem de origem pública, 

posto que o preço de aquisição dos helicópteros inclui o financiamento das ações de compensação. 

Diante disto, é essencial o aprimoramento das práticas de gestão no Projeto H-XBR para avaliar 

permanentemente a performance dos stakeholders envolvidos no projeto e, assim, garantir a efetiva 

participação da indústria nacional nos programas de compensação, bem com a consecução dos objetivos 

almejados. 
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5.3. Regime contratual dos direitos de uso das tecnologias transferidas e da propriedade 

intelectual resultante 

 

207. A preocupação com a regulação contratual das questões atinentes à propriedade intelectual 

nas contratações do Prosub e do H-XBR decorreu da centralidade da dimensão jurídica da temática da 

inovação tecnológica, particularmente quando conduzida em processos de transferência de tecnologia, 

tal como previstos nesses projetos. A economia de mercado estabeleceu uma forte conexão entre 

inovação científica e tecnológica e proteção jurídica desses bens econômicos decorrentes da atividade 

do intelecto humano. Considerando a relevância da pesquisa e inovação para fins militares na evolução 

e consolidação desse paradigma, impõe-se, para a melhor compreensão das questões examinadas neste 

relatório, uma contextualização histórica e legal. 

208. No que se segue, abordaremos essa temática com respeito ao Projeto H-XBR e ao Prosub a 

partir de uma breve referência às alternativas de contratação de ToT contempladas no Direito Econômico 

Internacional, consolidadas em normativos e documentos da Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI), agência da Organização das Nações Unidas responsável pela implementação e 

aplicação das medidas direcionadas ao uso e à tutela da propriedade intelectual. Em seguida, adotando 

como critério alguns padrões identificados pela própria OMPI que podem otimizar o êxito das 

contratações envolvendo acesso à tecnologia, analisaremos o modo como foram regulados nos ajustes 

firmados pelos Comandos Militares os direitos de uso das tecnologias transferidas, tanto no que se refere 

à sua aplicação nos objetivos imediatos dos projetos quanto ao seu uso futuro, e os direitos sobre a 

propriedade intelectual resultante da aplicação das tecnologias transferidas. 

209. As contratações que envolvem direitos sobre tecnologias de terceiros são processos 

sobremaneira complexos, abarcando, entre outros, aspectos de natureza jurídica, econômica, política e 

industrial. Algumas das condicionantes genéricas mais relevantes nessas contratações já foram 

discutidas ou indicadas neste relatório, tais como as necessidades tecnológicas dos beneficiários da 

transferência; o nível de tecnologia que se pretende alcançar com a ToT; a viabilidade, oportunidade e 

economicidade das alternativas à contratação de tecnologia; e o custo das contratações. Outros fatores, 

todavia, têm-se evidenciado na prática internacional mais influentes na delimitação das condições 

concretas inseridas nos contratos de ToT. Entre eles, destacam-se o escopo do direito à tecnologia 

(aquisição de direitos exclusivos, obtenção de licenças de uso, etc.); o poder de negociação das partes; a 

natureza (mera relação comercial ou parceria) e o marco temporal da contratação pretendida; a existência 

de suporte ou treinamento durante e após o processo de ToT, com vistas à absorção e adaptação das 
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tecnologias; os direitos sobre essas adaptações ou inovações produzidas pelo recebedor das tecnologias; 

e questões atinentes a garantias, responsabilidades e indenizações. 

210. Por efeito da incidência dessas condicionantes gerais e específicas, os contratos de ToT 

podem assumir variadas formas, regulando um amplo espectro de negócios jurídicos relativos à 

propriedade intelectual, principalmente no âmbito da propriedade industrial, como invenções (patentes), 

marcas, projetos, processos produtivos, etc. Todavia, também itens protegidos por copyright podem ser 

objeto de contratos de ToT, tais como manuais, documentação, softwares e projetos de arquitetura.  

211. A despeito da inserção do objeto da tecnologia pretendida em um ou outro âmbito da 

propriedade intelectual, o traço mais significativo dos projetos mais refinados de ToT, inclusive, na área 

militar, é a pretensão de se superar o tradicional arranjo das contratações turn-key. Não deixa de 

surpreender o juízo crítico que se consolidou a respeito dos projetos turn-key, por conta da sua 

caracterização como uma mera forma de capacitação para operar plantas industriais. Não bastasse o 

reconhecimento de que é, na prática, impossível que se consiga manter em funcionamento algo tão 

complexo valendo-se apenas de conhecimentos operacionais para “apertar botões”, o fato é que nada 

obstava que contratações turn-key abarcassem também outros níveis de tecnologia, para a manutenção, 

duplicação, adaptação, modernização e desenvolvimento de produtos, processos e atividades associadas 

ao projeto. Enfim, decisivo para a definição do projeto como turn-key seria apenas o fornecimento pelo 

transferidor das tecnologias e informações para a concepção, construção e operação de uma planta 

industrial em determinados padrões. E isso poderia contemplar qualquer combinação dessas mais 

valoradas formas de contratação de ToT, tal como as descritas a seguir, tomando-se por referência os 

critérios acolhidos pela OMPI (cf. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf). 

212. A partir desse referencial, pode-se afirmar que as licenças são a forma de contratação mais 

relevantes para projetos da natureza dos analisados nesta auditoria. Característica dos contratos de 

licença é a permissão do detentor da propriedade intelectual para que outrem possa usar (rights of use), 

durante determinado período, alguns dos privilégios e prerrogativas inerentes à titularidade dos seus 

direitos de propriedade intelectual sobre determinado produto ou processo. 

213. Tipicamente esses privilégios dizem respeito ao licenciamento de um bem para produção ou 

uso, ao licenciamento de um processo para a produção de bens ou, num arranjo mais complexo, ao 

licenciamento de um processo para a produção de um bem também licenciado. Levando em consideração 

essas possibilidades, serão as condições estabelecidas concretamente no contrato que definirão o alcance 

material, territorial ou setorial da licença. Ressalte-se que a definição das condições temporais da licença 

suscita uma importante questão. É que, cogitando-se da transferência de todos os privilégios e 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/technology_transfer.pdf
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prerrogativas inerentes à propriedade intelectual sem qualquer restrição de tempo, não se cuidará mais 

de licença, mas sim de alienação ou atribuição (assignment) de direitos. 

214. Outra modalidade de contratação de ToT típica de processos como o Prosub e o Projeto H-

XBR são os contratos de know-how. A contratação de know-how é normalmente efetivada mediante a 

inclusão de cláusulas específicas no próprio instrumento de contratação de licenças, embora seja também 

possível a celebração de um contrato tendo como objeto apenas o acesso ao know-how. Distintivo de 

um processo de ToT mediante a transferência de know-how é a comunicação de determinados 

conhecimentos e informações acerca de produtos, serviços e processos, sejam eles tangíveis ou não.  

215. Os elementos constitutivos de know-how tangível são referidos contratualmente como 

“informações ou dados técnicos”, abarcando itens como relatórios técnicos, manuais de instrução, listas 

com especificações técnicas ou de materiais, plantas para a construção de unidades industriais, 

diagramas de fluxo de processos, sejam apresentados em papel ou outros meios (mídias digitais, 

microfilmes, fotografias, etc.). A transferência de know-how intangível frequentemente se efetiva 

mediante on-the-job training ou mesmo por meio de ações menos elaboradas, como quando um 

profissional do beneficiário observa o funcionamento de um processo produtivo numa unidade do 

contratado, ou quando um profissional do contratado explica a um profissional do beneficiário o modo 

como funciona determinado processo produtivo. 

216. Em processos de ToT de grande envergadura, o acesso a licenças ou a transferência de know-

how muitas vezes está associado à aquisição dos bens de capital e equipamentos necessários ao 

funcionamento de uma nova unidade produtiva. No que diz respeito especificamente aos objetivos de 

ToT, não faz muita diferença se, como é mais comum, as provisões contratuais relativas às licenças e 

know-how integrem o próprio contrato de importação dos equipamentos ou, ao contrário, se a previsão 

de aquisição de bens faz parte de uma contrato de licenças ou know-how.  

217. Finalmente, um último aspecto importante na contratação de ToT é o que diz respeito aos 

serviços de consultoria. Pode-se mesmo afirmar que sem o concurso de consultores é praticamente 

impossível o alcance dos objetivos almejados nos contratos de ToT. Mais do que o conteúdo conceitual 

ou técnico que pode ser transmitido pelos consultores, o principal ganho para o contratante da ToT nesses 

casos é a possibilidade de seus profissionais trabalharem em conjunto com pessoas que, 

presumidamente, têm grande experiência com as dimensões práticas das tecnologias. A experiência tem 

demonstrado que o êxito de processos de ToT, evidenciado principalmente pela introdução de 

desenvolvimentos e inovações, depende em larga medida do acesso a esses aspectos associados à práxis 

das tecnologias e know-how transferidos, cujos canais mais efetivos de transmissão são precisamente 

esse contato pessoal com consultores e outros profissionais do contratado. 



ANEXO A – RELATÓRIO DO TCU SOBRE O PROSUB 
                       
                       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 005.910/2011-0 

 

47 

 

218. Assentado isso, podemos agora precisar os tipos de contratação de ToT previstos no Prosub 

e no Projeto H-XBR.  

 

A) Regulação da Propriedade Intelectual no Prosub 

219. No Prosub, o Contrato de Transferência de Tecnologia (Contrato 6) estabelece que, “sem 

prejuízos de outras modalidades que sejam necessárias”, serão adotadas as modalidades “Pacote de 

Informações Técnicas, Assistência Técnica e Treinamento” para o cumprimento dos objetivos visados 

nos três conjuntos em que foram organizados os processos de transmissão das tecnologias: conjunto para 

construção dos submarinos convencionais (S-BR), conjunto para projeto dos submarinos, e conjunto 

para ToT relativa ao Estaleiro e à Base Naval (Cláusulas 2.3 e 2.4). Essas modalidades de acesso às 

tecnologias serão viabilizadas mediante o compromisso da DCNS de outorgar “acesso amplo e direito 

de uso, sob a forma de Licença Geral de Uso de know-how e Informações Técnicas e expertise”, com 

vistas a dotar a Marinha “de todos os conhecimentos técnicos necessários ao Projeto, Construção, 

operação, e manutenção dos Submarinos, do Estaleiro Naval e da Base Naval” (Cláusula 2.1). Sem 

prejuízo dessa licença geral, a DCNS tem ainda a obrigação jurídica de fornecer, mediante “Licenças 

Específicas de Uso de know-howe Informações técnicas e expertise”, know-how para o desenvolvimento 

pela Marinha das seguintes atividades compreendidas nos três conjuntos acima mencionados (Cláusula 

2.1, “i” a “v”): 

i) construção, pela Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou mesmo pela própria 

Marinha, de quatro submarinos com propulsão diesel-elétrica (S-BR) e capacitação para a conclusão do 

processo de projeto de construção do submarino com propulsão nuclear (SN-BR); 

ii) operação e manutenção dos quatro S-BR; 

iii) concepção e elaboração do projeto básico do SN-BR; 

iv) consecução das atividades integrantes do processo de projeto do SN-BR, compreendendo 

o projeto de definição, o processo de construção e as especificações técnicas detalhadas; e 

v) concepção e elaboração do projeto do Estaleiro e da Base Naval, adequados à construção, 

operação e manutenção de submarinos. 

220. O tratamento conferido aos direitos relativos à propriedade intelectual referente às 

tecnologias a serem transferidas está previsto na cláusula 10 do Contrato 6. Os direitos autorais sobre os 

projetos de submarinos convencionais (S-BR) são de propriedade exclusiva da DCNS, à exceção dos 

direitos autorais sobre os projetos de construção da Seção Intermediária do S-BR, os quais, por 

representarem esforço de desenvolvimento conjunto, submeter-se-ão ao regime de co-propriedade, 

sendo a Marinha e a DCNS detentoras de partes iguais.  
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221. O Contrato 6 indica os direitos autorais que são e continuarão a ser de propriedade exclusiva 

da DCNS: 

a) pacote de Informações Técnicas para a construção do S-BR; 

b) pacote de Informações Técnicas do estaleiro e da base naval; 

c) documentos transferidos pela DCNS à Marinha em cumprimento às obrigações assumidas 

em razão do Contrato 6 e que tenham relação com o know-how objeto da transferência de tecnologia, 

treinamento e assistência técnica; e 

d) informações e dados, incluindo, mas não se limitando a, desenho dos módulos 

desenvolvidos pela DCNS prévia ou independentemente do contrato, que venham a ser usados para a 

elaboração do projeto de construção da Parte Intermediária do S-BR, desde que assim declarados por 

escrito pela DCNS à Marinha antes do início da elaboração do projeto de construção da seção 

intermediária do S-BR. 

222. A Marinha poderá utilizar a transferência de know-how, a prestação de Assistência Técnica, 

a Transferência de Documentos, Treinamento e Suporte e a Transferência de Informações Técnicas e 

Expertise para seu uso exclusivo, desde que aplicados às seguintes finalidades: 

a) operar e executar a manutenção dos quatro S-BR segundo, pelo menos, os mesmos 

padrões de qualidade, desempenho e segurança estabelecidos para os quatro S-BR do contrato principal 

e/ou nos documentos contratuais. 

b) modernizar os quatro S-BR sob sua exclusiva responsabilidade e risco; 

c) projetar e construir, ou mandar que construam, novos submarinos de propulsão 

convencional distintos do S-BR, concebidos pela Marinha; 

d) projetar e construir, ou mandar que construam, novos estaleiros navais e/ou novas bases 

navais, de forma a permitir a perfeita construção, manutenção, reparo e operação dos submarinos e/ou 

de outros submarinos pertencentes à esquadra da Marinha ou que venham a ser futuramente integrados 

à sua esquadra, atendendo a, pelo menos, os mesmos padrões de qualidade, desempenho e segurança 

estabelecidos para o estaleiro, a base naval e/ou os submarinos no Contrato Principal e/ou nos 

documentos contratuais; e 

e) projetar, construir, operar e manter navios de superfície, simuladores e outros meios 

relacionados a submarinos. 

223. A cláusula 2.5.1 do Contrato 6 estabelece limitação à exportação dos submarinos de 

propulsão convencional distintos do S-BR ao proibir, até o décimo terceiro ano após a assinatura do 

Contrato 6, que a Marinha venda, ceda ou transfira tais meios sem a concordância da DCNS. Após esse 

período, a Marinha poderá vender, ceder ou transferir aqueles equipamentos independentemente de 

anuência da DCNS. 



ANEXO A – RELATÓRIO DO TCU SOBRE O PROSUB 
                       
                       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 005.910/2011-0 

 

49 

 

224. Na hipótese de ser necessário à Marinha dar conhecimento a Terceiro Autorizável das 

licenças e direitos autorais objeto da transferência de tecnologia e assistência técnica, com a finalidade 

de construir ou manter submarinos convencionais distintos dos S-BR, manter e modernizar os S-BR e 

construir novos submarinos de propulsão nuclear, ela dará conhecimento ao Terceiro Autorizável apenas 

das licenças e direitos autorais objeto da transferência de tecnologia e assistência técnica apenas na 

extensão necessária para executar as atividades das quais tenha sido incumbido pela Marinha. As 

operações pontuais de manutenção poderão ser executadas por terceiro que não seja um Terceiro 

Autorizável. 

225. Importante destacar que a DCNS busca resguardar, ao máximo, as informações transferidas 

à Marinha, ao definir Terceiro Autorizável como uma empresa brasileira que atenda às seguintes 

condições: 

a) de cujo capital não participe, direta ou indiretamente, em mais de 10%, terceiro cuja 

atividade inclua a construção ou manutenção de submarinos; 

b) que não seja manifestamente associada a ou licenciada por terceiro cuja atividade inclua 

construção ou manutenção de submarinos; e  

c) de cujo grupo de controle não participe, direta ou indiretamente, terceiro cuja atividade 

inclua construção ou manutenção de submarinos. 

226. Adicionalmente, o contrato define que Operação Pontual de Manutenção ou Reparo não 

abrange as atividades de modernização, conversão e manutenção geral (major overhaul). 

227. Os direitos autorais sobre os Projetos do SN-BR serão de propriedade da Marinha, sem que 

qualquer direito sobre eles resultem em favor da DCNS, devido à Transferência de Tecnologia e à 

Assistência Técnica que se obrigou a transferir e prestar, conforme Contrato 6. 

228. Também pertencem à Marinha os direitos sobre a propriedade intelectual dos projetos 

relativos à construção do EBN, uma vez que ela é destinatária da transferência de tecnologia para 

elaboração desses projetos. 

229. Em relação aos desenvolvimentos decorrentes do Programa de Nacionalização da Produção 

(PNP), conforme consta dos Contratos 1A e 2A, assim como das transações de offset (Contrato 8), os 

direitos de propriedade intelectual serão regulados caso a caso, em contratos a serem celebrados entre as 

indústrias brasileiras, a DCNS e os fornecedores envolvidos. 

230. Ao empreendermos uma análise acerca das regras estabelecidas para os direitos sobre 

propriedade intelectual, verificamos que são impostas severas restrições à Marinha no que tange ao uso 

da propriedade intelectual proveniente da transferência de tecnologia. 

231. A proibição de utilizar o projeto de construção dos S-BR para produzir novas embarcações 

além das quatro unidades contratadas, sem qualquer garantia de receber informações de atualizações do 
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projeto dos S-BR, dificulta futuras modernizações que poderiam estender o ciclo de vida destes meios 

navais, contribuindo para o diferimento de novos investimentos em equipamentos similares. Saliente-se 

que o Contrato 6 permite à Marinha modernizar os S-BR sob sua exclusiva responsabilidade e risco, o 

que, obviamente envolve assumir nível de risco superior àquele de uma modernização mediante 

assistência técnica da DCNS. 

232. Adicionalmente, o Contrato 6 também proíbe a Marinha de replicar o projeto dos S-BR, 

podendo construir novos submarinos convencionais distintos dos S-BR para seu próprio emprego. A 

limitação em negociar eventual projeto, distinto do S-BR, elaborado pela Marinha, por até treze anos 

após a assinatura do Contrato 6, representa uma forma de a DCNS preservar sua posição de mercado, 

evitando possível concorrência por parte do Brasil. 

233. Em que pese ser legítimo por parte da DCNS se valer de mecanismos contratuais para 

preservar sua posição neste mercado, também é igualmente legítimo, do ponto de vista da Marinha, 

pleitear cláusulas que a protejam da obsolescência cada vez mais acelerada dos seus equipamentos, em 

razão dos ciclos tecnológicos se tornarem mais curtos para novas gerações de materiais de emprego 

militar. 

234. A análise de ciclo de vida, metodologia consagrada e normatizada nas Forças Armadas 

brasileiras deve contemplar eventuais repotencializações ou modernizações capazes de estenderem seu 

emprego. Poder realizar tais modernizações assistido pelo idealizador do projeto inicial é vantagem 

tecnológica e financeira da qual a Marinha não deveria ter abdicado, impondo-se o ônus e assumindo o 

risco de conceber tais projetos de modernização. 

235. Portanto, tal situação configura desvantagem contratual que dificulta a atualização 

tecnológica dos S-BR, ou, pelo menos, onerará seu ciclo de vida em razão de prováveis investimentos a 

serem realizados no sentido de desenvolver os projetos necessários. 

236. Por fim, analisando o tratamento dado aos direitos de propriedade intelectual envolvidos nas 

transações de offset (Contrato 8), bem como no PNP, observamos que o mapeamento das capacidades e 

gargalos, na fase de concepção, teriam permitido regulação mais objetiva no sentido de atender as 

necessidades tecnológicas visadas pela Estratégia Nacional de Defesa para a Base Industrial de Defesa. 

Negociar os direitos de propriedade intelectual caso a caso reflete desconhecimento de prioridades em 

termos de necessidades de capacitação tecnológica da BID, deixando esta decisão para a DCNS e seus 

fornecedores, num visível conflito de interesses. 

B) Regulação da Propriedade Intelectual no Projeto H-XBR 

237. No Projeto H-XBR, os direitos relativos à propriedade intelectual são tratados na cláusula 

17 do Contrato de Despesa 008/CTA – SDDP/08 e seus desdobramentos. Como regra geral, caberá à 

Aeronáutica apenas os direitos de propriedade adquiridos que tenham sido pagos ao consórcio. Além 
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disso, o consórcio garante à Aeronáutica a licença de utilização da propriedade intelectual envolvida na 

informação técnica gerada pelo desenvolvimento dos seguintes sistemas: Anti Surface Warfare – ASUW 

Tactical Mission System e Electronic Warfare System. 

238. O consórcio também garante à Aeronáutica a licença de utilização para uso próprio, 

excluídos os direitos de comercialização, envolvidos na informação técnica gerada pelo 

desenvolvimento da integração do Míssil AM39 Block 2 Mod 2 no helicóptero EC-725. 

239. Ao analisarmos as cláusulas contratuais relativas aos direitos de propriedade intelectual, 

percebemos que a extensão de tais direitos ainda resta sem o devido esclarecimento sobre as 

possibilidades de uso e as hipóteses que envolvem empresas participantes dos projetos de cooperação 

industrial (ICPs). A possibilidade do envolvimento de terceiros em processos de transferência de 

tecnologia na condição de transferidor de conhecimento também é fonte de risco quanto à efetividade 

dos recursos aplicados em transações de compensação, pois representam investimentos já contratados e 

cujo direito de uso de eventuais direitos de propriedade não se sabe se poderá ser de titularidade da 

Aeronáutica ou de empresas nacionais. Deste modo, cabe à Aeronáutica e ao MDIC, com o apoio do 

Ministério da Defesa, definir claramente a regulação contratual das questões atinentes à propriedade 

intelectual nas contratações do Projeto H-XBR.  

6. Gerenciamento e controle dos processos de ToT do Prosub e do Projeto H-XBR 

 

240. Com respeito ao controle, precisam ser definidos os mecanismos de supervisão dos 

processos de obtenção do conhecimento, da medida da efetiva apropriação do conhecimento, da 

atividade das empresas beneficiadas quanto ao uso do conhecimento adquirido. Afinal, um planejamento 

adequado, balizado por um monitoramento e um controle eficazes, potencializa o sucesso de projetos ao 

fornecer melhores estimativas sobre o resultado final desejado e ao minimizar prazos, custos e riscos. 

Processos de monitoramento são, por conseguinte, adotados no gerenciamento da execução de projetos, 

com o objetivo de identificar eventuais entraves no momento adequado, viabilizando a adoção das ações 

corretivas necessárias. 

241. Tratando-se, como é o caso, de projetos de defesa de grande porte, caracterizados por um 

longo período de execução e pela complexidade das relações e funções que se estabelecem entre os 

diversos agentes públicos e privados comprometidos com as iniciativas, torna indispensável uma robusta 

estrutura de monitoramento e controle dos empreendimentos.  

242. Assim, durante o planejamento dos trabalhos de fiscalização, direcionamos nossos esforços 

ao esclarecimento da seguinte questão de auditoria: “foram estabelecidos mecanismos de controle e 

gerenciamento adequados ao alcance dos objetivos visados com os processos de ToT?” 
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6.1  Prosub 

 

243. O gerenciamento do Prosub estrutura-se em Empreendimentos Modulares (EM). Essa 

estrutura se justifica nos casos em que o porte e a complexidade de uma meta demandam seu 

desdobramento em metas parciais interdependentes e escalonadas harmonicamente no tempo, 

possibilitando a consecução total da meta planejada (para maiores informações sobre a estrutura de 

gestão da Marinha dedicada à condução do Prosub e do Programa Nuclear da Marinha - PNM ver 

TC 008.299/2010-2). 

244. No plano orçamentário, o Prosub compreende três ações de governo: 

• 123G – Implantação de estaleiro e base naval para construção e manutenção de 

submarinos convencionais e nucleares; 

• 123H – Construção de submarino de propulsão nuclear; e 

• 123I – Construção de submarinos convencionais. 

245. Para a consecução dessas ações de governo, a Marinha utiliza os Empreendimentos 

Modulares com os seguintes títulos e metas globais: 

Tabela 3 - Empreendimentos Modulares do Prosub e da obtenção da planta nuclear do SN-BR. 

EM Título Meta Global 

18 

Infraestrutura, 

construção e 

manutenção de 

submarinos. 

Dotar o país de infraestrutura para construção, manutenção e 

operação de submarinos. 

19 

Construção de 

submarino de 

propulsão nuclear. 

Dotar a Marinha de submarino com propulsão nuclear, a fim 

de contribuir para a garantia de negação do uso do mar e o 

controle marítimo das áreas estratégicas de acesso ao Brasil, 

além de permitir a manutenção e o desenvolvimento da 

capacidade de construção desses meios navais no país. 

20 

Construção de 

submarinos 

convencionais. 

Dotar a Marinha de novos submarinos, a fim de contribuir 

para a garantia de negação do uso do mar e o controle 

marítimo das áreas estratégicas de acesso ao Brasil, além de 

permitir a manutenção e o desenvolvimento da capacidade 

de construção desses maios navais no país. 

     Fonte: TC 013.537/2009-9 - Relatório 
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246. O detalhamento das metas globais dos Empreendimentos Modulares se dá por meio das 

metas parciais, as quais são apresentadas a seguir: 

Tabela 4 - Metas globais e parciais dos Empreendimentos Modulares. 

E

M 
Meta Global Metas Parciais 

18 
Dotar o país de infraestrutura para construção, 

manutenção e operação de submarinos. 

• Construção de um 

estaleiro naval e de uma 

base naval; 

• Construção/aquisição de 

próprios nacionais 

residenciais. 

19 

Dotar a Marinha de submarino com propulsão nuclear, 

a fim de contribuir para garantia de negação do uso do 

mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de 

acesso ao Brasil, além de permitir a manutenção e o 

desenvolvimento da capacidade de construção desses 

meios navais no país. 

• Obtenção da plataforma 

do submarino com 

propulsão nuclear; 

• Obtenção da propulsão 

nuclear para o submarino 

nuclear. 

20 

Dotar a Marinha de novos submarinos, a fim de 

contribuir para a garantia de negação do uso do mar e 

o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso ao 

Brasil, além de permitir a manutenção e o 

desenvolvimento da capacidade de construção desses 

meios navais no país. 

• Obtenção de submarinos 

de propulsão convencional; 

• Obtenção de torpedos e 

contramedidas para 

emprego dos S-BR. 

 Fonte: TC 013.537/2009-9 - Relatório 

 

247. A gestão do Prosub cabe à Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos com Propulsão Nuclear (COGESN), que se encontra vinculada a Diretoria Geral de Material 

da Marinha (DGMM). A figura 1, a seguir, ilustra a estrutura de governança do Prosub inserida no 

organograma da Marinha, destacando, na ramificação à direita, os EM 18, 19 e 20, subordinados à 

COGESN e ligados a outras estruturas da Marinha, por meio de arranjo matricial. 

 

Figura 3- Estrutura de governança do Prosub. 
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Fonte: Relatório GT – Submarinos. 

 

248. Diante da complexidade das tarefas a serem cumpridas e das interações entre os diversos 

contratos existentes no Prosub, foi celebrado o Contrato 5 (Administração dos Contratos). Este 

contrato tem por objeto o planejamento, a coordenação, a gestão e a administração das interfaces entre 

todas as prestações do Contrato Principal e dos documentos contratuais, de forma a permitir a tempestiva 

e eficaz consecução de todas as atividades a serem desenvolvidas pela DCNS, pela Odebrecht e pelo 

Consórcio Baía de Sepetiba (CBS), mantendo a Marinha informada quanto ao andamento do 

empreendimento. 

249. O CBS corresponde ao órgão gestor, previsto no Contrato 5, e é composto por Odebrecht, 

DCNS e Itaguaí Construções Navais. A ele competem as atribuições listadas no anexo 8 do contrato 5. 

250. Para facilitar a análise e compreensão acerca dos mecanismos de gerenciamento, avaliação 

e controle das ações de ToT contratadas, trataremos em itens específicos (A, B, C e D) de cada uma 

áreas e assuntos compreendidos nas prestações devidas pela DCNS de transferência de tecnologia, a 

saber: 

1) ToT para construção dos submarinos convencionais (Contrato 6.1) – item A; 

2) ToT para projeto de submarinos (Contrato 6.2) – item A; 

3) ToT para projeto de construção do estaleiro e da base naval (Contrato 6.3) – item B; 

4) Programa de Nacionalização da Produção (PNP) – item C; e 
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5) Contrato de Offset (Contrato 8) – item D. 

251. Antes de empreendermos as análises específicas de cada uma das áreas acima relacionadas, 

devemos salientar dois aspectos comuns às ações de ToT contratadas. O primeiro ponto é o descompasso 

entre a relevância das obrigações de transferência de tecnologia previstas no contrato e os mecanismos 

concebidos para aferir e mensurar a efetivação dessa transferência. O instrumento concebido para o 

controle temporal da realização das atividades de transferência de tecnologia, o Plano de Aceitação de 

Marcos (Anexo 8 do Contrato 6), presta-se fundamentalmente para viabilizar a liquidação financeira das 

obrigações, ensejando o pagamento das parcelas previstas na cláusula 5.3 do contrato, pouco aferindo 

sobre o cumprimento do seu objeto. Diante da complexidade de se medirem ativos intangíveis como 

know-how e expertise, o simples atesto de cumprimento de treinamentos ou de recebimento de 

documentos se mostra insuficiente para assegurar a efetiva transferência de tecnologia. 

252. O segundo aspecto relevante diz respeito à consideração dos efeitos da consecução dos 

objetivos de transferência de tecnologia em relação à execução dos demais contratos do Prosub. Atrasos 

na absorção das tecnologias críticas acarretam atrasos na execução das obrigações previstas nos outros 

contratos, tais como projetos e processos de produção, e especificação de requisitos. E atrasos numa 

determinada fase acarretam, a sua vez, atrasos nas fases subsequentes, levando, ao cabo, a atrasos no 

projeto como um todo.  

253. Essa dinâmica se agrava, tendo em vista a lógica do funding subjacente à operação de crédito 

externa (buyer credit). Como consignado no Relatório da Auditoria Operacional na Dinâmica 

Orçamentária e Financeira do Prosub (TC 027.921/2010-7), a taxa de compromisso pela não utilização 

do crédito contratado (0,5% a.a., capitalizados diariamente) incide sobre o montante não desembolsado 

pelos financiadores para os pagamentos aos contratados. Como os atrasos na execução dos marcos dos 

contratos postergam a diminuição do montante não desembolsado, eles “impedem a diminuição da base 

de cálculo da taxa de compromisso, o que também onera significativamente o orçamento do contrato, 

em virtude dos pagamentos de gastos com taxas de compromisso maiores do que os inicialmente 

previstos” (TC 027.921/2010-7, fl. 206). 

254. Os juros resultantes da aplicação de taxa de compromisso em razão de atrasos na execução 

do Prosub formam um passivo que, futuramente, consumirá recursos públicos que poderiam ser 

direcionados ao financiamento de outras políticas públicas. 

255. Diante desta realidade, consideramos necessária a adoção de instrumentos mais consistentes 

para aferir e mensurar a efetivação da transferência de tecnologia nas áreas contratadas, bem como a 

adoção de um monitoramento continuado do Prosub, pela Marinha e pelo Ministério da Defesa, de modo 

que a execução do projeto não sofra atrasos na absorção das tecnologias críticas e nas obrigações 

previstas nos outros contratos. 
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Transferência de tecnologia para construção de submarinos convencionais e para projeto de 

submarinos – item A 

 

256.  O controle do processo de transferência de tecnologia para construção de submarinos 

convencionais está descrito no anexo 5. Essencialmente, baseia-se na elaboração de relatório por parte 

dos técnicos submetidos a treinamento na França acerca dos principais aspectos ensinados em 

determinada etapa – Relatório Técnico. O relatório contém a descrição dos conhecimentos técnicos, 

procedimentos, normas, desenhos e demais documentos fornecidos durante o curso, de forma a permitir 

o registro das informações e compor o acervo técnico dos S-BR. O relatório técnico é apreciado por 

perito da Marinha que atestará o aproveitamento da etapa de formação.  

257. Assim como no processo de ToT para a construção de submarinos (Contrato 6.1), o controle 

da execução das atividades de transferência de tecnologia para projeto de submarinos se dá por meio do 

cumprimento de marcos contratuais, os quais, como já mencionado, se prestam apenas para aferir a 

conclusão de cursos e/ou treinamentos, além de representarem evento necessário à liquidação financeira 

das prestações constantes do Contrato 6.2 (Transferência de Tecnologia para Projeto de Submarinos). 

258. Analisando as informações e documentos apresentados pela Marinha, verificamos que o 

procedimento de controle adotado para a ToT destinada à construção de submarinos convencionais, bem 

como ao projeto de submarinos enfatiza o cumprimento de atividades de acordo com o cronograma 

estabelecido para o Prosub, no qual se insere o cronograma do Contrato 6. 

259. Em que pese a decisão do fiscal do contrato em aceitar o cumprimento de determinada fase 

contratual esteja amparada em relatórios dos treinandos e parecer emitido por especialista da Marinha, 

tal procedimento não se mostra suficiente para medir a evolução material do processo de ToT, pois não 

permite correlacionar o cumprimento de etapas contratuais ao acréscimo de qualificação dos 

profissionais e da instituição, neste caso, a Marinha. 

260. O acompanhamento por meio de marcos contratuais se mostra apto apenas à aferição da 

eficácia do corpo técnico da Marinha em cumprir as tarefas previstas nas ações de ToT, viabilizando a 

liquidação contratual e seus efeitos financeiros, sem produzir informações a respeito de sua efetividade, 

o que, em princípio, seria verificável com a construção dos submarinos. Entretanto, adotar essa medida 

de efetividade, ou seja, esperar que o submarino esteja construído para comprovar se houve, de fato, a 

ToT, consiste em assumir o risco de comprometer vultosos recursos públicos numa política pública com 

elevado grau de incerteza sobre o alcance de seus objetivos. 
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261. Sem dúvida, a tecnologia transferida é um ativo intangível e, portanto, de difícil mensuração. 

Porém, devem existir critérios objetivos de aferição de desempenho adotados para medir 

qualitativamente as ações de ToT.  

262. Esse aspecto preocupou a equipe de auditoria desde o início da fiscalização, ensejando 

indagações desde a primeira apresentação sobre os processos de ToT do Prosub, feita por dirigentes do 

Comando Marinha e da COGESN, e, depois, solicitação de esclarecimentos ao Diretor-Geral do Material 

da Marinha acerca dos critérios que serão adotados para a mensuração das ações de transferência de 

tecnologia previstas no projeto. 

263. Em função dessas iniciativas do Tribunal, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

Marinha (SecCTM), mediante a Portaria 38, de 15/06/2011, instituiu Grupo de Trabalho para elaborar 

indicadores de medição de desempenho de ToT (Grupo de Trabalho de Indicadores de Transferência de 

Tecnologia – GT/ITT), buscando incorporá-los à gestão do contrato de ToT. Em reunião realizada no 

dia 10/05/2012 nas dependências da COGESN, foi apresentada a versão preliminar de um sistema de 

indicadores produzidos pelo Grupo de Trabalho, o qual ainda está pendente de aprovação e, de 

conseguinte, de aplicação na execução do Contrato.  

264. De acordo com os resultados preliminares, foram elaborados 25 indicadores de ToT, dois de 

nível mais elevado, para verificar a aderência dos processos aos documentos condicionantes de alto nível 

político; onze para avaliar o grau de transferência de expertise à indústria; e onze relativos a treinamento, 

absorção de conhecimento pelos técnicos treinados. 

265. A efetividade dos processos de ToT relativos à construção de submarinos convencionais e 

ao projeto de submarinos ainda não é objeto de mensuração por indicadores, os quais se encontram em 

desenvolvimento pelo Grupo de Trabalho instituído na SecCTM. Deste modo, entendemos que a 

mensuração do grau de absorção da tecnologia transferida para tais áreas é uma tarefa a ser perseguida 

pela Marinha. Esse esforço foi iniciado com a criação do GT/ITT, porém seus trabalhos precisam ser 

aperfeiçoados, de modo que as práticas de gestão do Prosub sejam compatíveis com a envergadura do 

empreendimento.  

 

 

 

Transferência de tecnologia para projeto e construção do estaleiro e da base naval – item B. 

266. A estrutura de controle para acompanhamento da ToT relativa a projeto e construção do 

estaleiro e base naval baseia-se no cumprimento de marcos contratuais (assim como nos demais 

processos de ToT analisados neste relatório). Entretanto, a aplicação dos conhecimentos obtidos ocorre 
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de forma paralela ao aprendizado, o que pode reduzir o risco de se aprovar uma ToT que não ocorreu de 

fato. 

267. A metodologia de ToT adotada, combinada à necessidade de cumprimento do cronograma 

de construção dos submarinos, demandou o faseamento da elaboração do Projeto Básico das obras do 

EBN, acarretando a execução de obras de forma concomitante à elaboração dos projetos. Tal 

metodologia, embora divergente dos padrões usuais seguidos em execução de obras, se mostrou 

adequada ao cumprimento dos cronogramas estabelecidos. Entretanto, não podemos avaliar em que 

medida a elaboração de projetos de forma concomitante à execução das obras do EBN concorreu para o 

significativo aumento de preço em relação ao orçamento inicial. 

268. Os novos valores para o empreendimento completo constantes do projeto básico (entregue 

em novembro de 2012) são 58% superiores àqueles estimados no projeto conceitual, o que equivale a 

um acréscimo de R$ 2,89 bilhões aos R$ 4,99 bilhões originais. Ressaltamos, ainda com respeito ao 

projeto básico global recém concluído, que não há definição precisa dos custos de “equipamentos, obras 

e sistemas para o complexo radiológico”, estimado em R$ 897 milhões. Não se afasta, portanto, novos 

acréscimos ao custo global, dada a imprecisão dessa parte da obra (para mais informações sobre as obras 

do estaleiro e base naval, consulte o TC 027.943/2010-0). 

Programa de nacionalização da produção – item C. 

269. O controle da execução do Programa de Nacionalização da Produção (PNP) se faz por meio 

do Plano de Gerenciamento da Nacionalização da Produção (peça 62), o qual apresenta 93 projetos 

candidatos à nacionalização ordenados por escala de prioridade estabelecida pela Marinha. 

270. A implementação desses projetos é monitorada por meio de Fases de Implementação, onde 

cada projeto deve percorrer cinco fases para que se consiga o objetivo de nacionalizar determinado 

componente ou sistema: 

Fase 1: Caracterização do produto. 

Fase 2: Prospecção e seleção de fornecedores 

Fase 3: Negociação 

Fase 4: Decisão 

Fase 5: Processo de acompanhamento de contrato. 

271. Um plano de acompanhamento é anexado a cada contrato e estabelece o procedimento a ser 

seguido pelo fornecedor e seus subcontratados no intuito de monitorar a fabricação de cada item a ser 

nacionalizado. 

272. A estrutura da DCNS para o acompanhamento ainda não se confirmou e aponta para uma 

das duas alternativas: 

i) acompanhamento por meio de uma equipe dedicada; ou 
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ii) contratação de uma empresa brasileira para acompanhar a fabricação, o controle, a gestão 

das recomendações da DCNS, bem como os testes de aceitação de fabricação. 

273. Os marcos para essa fase são: 

i) DCNS: são definidos em cada Plano de Acompanhamento do contrato com o  

fornecedor, prevendo estágios que permitam garantir o cumprimento do calendário e atingimento da 

qualidade técnica almejada; 

ii) Marinha: testes de aceitação; 

iii) assinatura do Certificado Temporário de Aceitação após a entrega do produto. O Plano 

de Gerenciamento da Nacionalização não identifica quem é responsável por assinar o referido 

certificado. 

274. Uma descrição detalhada do controle do Programa de Nacionalização da Produção consta 

do anexo 7. 

275. Analisando os projetos candidatos que se encontram na fase de acompanhamento de contrato 

(Fase 5), observamos que 16 das 20 empresas selecionadas são indústrias europeias que criaram 

subsidiárias brasileiras para a fabricação de componentes para submarinos. Entre as empresas 

selecionadas, apenas a ATECH, ZOLLEM e WEG não são subsidiárias de fornecedores europeus 

da DCNS. A Tabela 4 mostra os projetos candidatos e as respectivas empresas selecionadas. 

Tabela 5– Empresas selecionadas de acordo com o Plano de Gerenciamento da Nacionalização 

 

Fonte: Relatório de Progresso do PNP, 1/2012 

276. Com base no Relatório de Progresso 8 (peça 60), é possível constatar que os projetos de 

nacionalização em estágio mais avançado (Fase 5) envolvem empresas subsidiárias de fornecedores 
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internacionais da DCNS, as quais criaram, ou criarão, subsidiárias brasileiras para a produção dos 

componentes e sistemas demandados pelo Prosub. Essa constatação se baseia na evidência de que apenas 

4 entre 20 projetos que alcançaram a Fase 5 da implementação do PNP contam com empresas 

previamente existentes no Brasil, ou seja, não constituídas por indústrias estrangeiras mediante criação 

de subsidiárias brasileiras com a finalidade de atender às necessidades contratuais de nacionalização de 

componentes e sistemas dos submarinos a serem construídos. 

277. Conforme explicitamos no tópico 4.1, a END preconiza a reestruturação da indústria de 

material de defesa para assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das forças 

armadas apoie-se em tecnologias sob domínio nacional. Nesta linha, uma das diretrizes estabelecidas é 

a capacitação da indústria nacional de material de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias 

indispensáveis à defesa. Entretanto, a forma como vem sendo conduzido o PNP coloca em risco a 

perenidade da produção em território nacional, na medida em que a maioria dos projetos em estado mais 

avançado e, portanto, com maior probabilidade de êxito, são executados por empresas brasileiras 

controladas por capital estrangeiro. 

Contratos de offset – item D. 

278. Para o acompanhamento e avaliação das ações de ToT previstas no Contrato de Offset 

(Contrato 8), a DCNS deve apresentar relatório semestral (em abril e outubro de cada ano), contendo os 

Formulários de Solicitação correspondentes às operações de compensação concluídas e as respectivas 

evidências de cumprimento, bem como os créditos de compensação pretendidos referentes aos últimos 

seis meses. 

279. A aprovação dos créditos de compensação é realizada nas reuniões para a concessão de 

créditos, momento em que a Marinha emite o Certificado de Aprovação, documento onde declara e 

aprova as operações de compensação, se for o caso, bem como concede à DCNS os respectivos créditos 

de compensação. O anexo 6 contém detalhes sobre a sistemática de reconhecimento dos créditos de 

compensação. 

280. Entre as 21 transações de offset estabelecidas no Anexo A do Contrato 8, a criação da 

Sociedade de Propósito Específico (Itaguaí Construções Navais – ICN), transação 7, era a única 

completamente implementada até o Relatório de Progresso 4, de 14/10/2011, referente às transações de 

offset, tendo gerado créditos de compensação no valor de € 193.000.000,00, já aprovados pela Marinha 

em favor da DCNS. 

6.2 Projeto H-XBR 

281. A execução dos projetos de compensação (offset) se inicia com a elaboração do Memorando 

de Entendimento entre o consórcio Helibras/Eurocopter e a instituição beneficiária do offset. Esse 

memorando é detalhado por meio de um Termo de Referência, o qual define prazos, produtos, 
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atribuições, prioridades, além do cronograma de marcos e respectivos créditos parciais. Após a 

elaboração do Memorando de Entendimento e do Termo de Referência, iniciam-se efetivamente as ações 

de compensação. 

282. A metodologia para reconhecimento dos créditos de compensação está descrita no item 9.3 

do Acordo 001/CTA-SDDP/2008, com redação estabelecida no 2º Termo Aditivo (peça 61). 

283. O Acordo contempla que, ao final do projeto de compensação, o consórcio 

Helibras/Eurocopter solicitará o reconhecimento dos respectivos créditos por meio do Termo de 

Solicitação de Reconhecimento de Crédito de Projeto de Compensação – Offset. Ele será acompanhado 

de outros documentos, a serem especificados para cada projeto, comprobatórios da concretização da 

transação em questão. 

284. A análise técnica da comprovação da execução do projeto de offset cabe ao Instituto de 

Fomento e Coordenação Industrial (IFI), órgão da estrutura do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeronáutica (DCTA/COMAER), conforme evidenciado à peça 15, p. 10. 

285. Após a análise empreendida pelo IFI, e na hipótese de decidir pelo reconhecimento dos 

créditos decorrentes do projeto de compensação, a Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de 

Combate (COPAC)/COMAER emitirá o “Termo de Reconhecimento de Crédito de Compensação – 

Offset” (peça 61, p. 4). 

286. Concluídos todos os projetos de compensação e de cooperação industrial, a COPAC emitirá 

o “Termo de Encerramento do Programa de Aplicação de Compensação e Cooperação Industrial”, 

formalizando a conclusão das atividades de compensação. 

287. Com base nas informações coletadas nesta fiscalização, podemos inferir que os pontos de 

controle dos projetos de offset inseridos no Projeto H-XBR são similares aos estabelecidos para o 

Prosub, ou seja, consistem de procedimento de verificação, semelhante a uma prestação de contas do 

contratado (o consórcio Helibras/Eurocopter) à COPAC, que tem a atribuição de reconhecer os créditos 

referentes a cada transação. 

288. Em análise pormenorizada dos termos de referência de dois dos projetos de compensação 

(Forward Looking Infra-Red - FLIR e Health and Usage Monitoring System - HUMS), observamos que 

se trata de capacitação de empresas brasileiras para prestação de serviços de manutenção de 

equipamentos relacionados ao Projeto H-XBR, sem maiores ambições no que se refere ao aprendizado 

de tecnologias sensíveis que permitam à indústria nacional ao menos reproduzir tais equipamentos. 

289. Embora tais projetos envolvam qualificação de mão de obra, não se mostram suficientes para 

alavancar a indústria nacional, pois apenas criam, no Brasil, empresas nacionais capazes de prestar 

assistência técnica, sob licença da empresa detentora da tecnologia. Não há evidências de que se pretenda 

produzir equipamentos similares aos quais serão assistidos tecnicamente, nem mesmo garantia de que a 
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empresa nacional receberá treinamentos para atualização dos novos produtos comercializados pela 

empresa estrangeira detentora da tecnologia. Enfim, trata-se de projetos de qualificação de mão de obra 

dedicada à manutenção, sem perspectivas de evolução para a produção de equipamentos. 

290. Com base nas respostas a ofício de requisição (peça 15, p. 10), verificamos que o 

procedimento para reconhecimento dos créditos referentes aos ICPs ainda não se encontra definido, 

embora os projetos estejam em andamento. Isso se torna evidente na medida em que, após o início dos 

projetos de cooperação industrial, ainda será contratada uma empresa, por intermédio do MDIC, a qual 

terá a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução dos ICPs. Salientamos que, até o término dos 

trabalhos de campo, se encontrava pendente a formalização do Termo de Cooperação entre o Ministério 

da Defesa e o MDIC, que permitirá a contratação. 

291. Tal situação reflete o pouco tempo despendido nas etapas de concepção e estruturação do 

projeto, tornando necessários ajustes e até mesmo definições de procedimentos durante a etapa de 

implementação. 

292. Outro aspecto que, por sua relevância estratégica, deve ser ressaltado diz respeito ao 

conteúdo dos ICPs. Os Projetos de Cooperação Industrial (anexo 9) envolvem a participação de 

indústrias nacionais num esforço para agregar-lhes tecnologia e abrir-lhes novos mercados, por meio da 

sua integração na cadeia logística da Eurocopter. Os ganhos esperados para as Forças Armadas 

representam o fortalecimento da Base Industrial de Defesa, de acordo com o que estabelece a Estratégia 

Nacional de Defesa, e a consequente redução da necessidade de importação de equipamentos ou 

componentes. 

293. O Projeto H-XBR propõe uma curva de nacionalização ao longo da entrega das 50 aeronaves 

previstas, conforme critério que se baseia no percentual complementar da importação. A curva de 

nacionalização prevê que 50%, em valor, dos componentes do helicóptero sejam nacionais na entrega 

do último lote. Portanto, é de grande importância, já na entrega das primeiras aeronaves, que se avalie a 

metodologia de composição dos custos dos componentes nacionalizados, pois, o que se observou a partir 

da análise pormenorizada dos 22 ICPs em execução é a extensa utilização de insumos importados. 

294. A título de exemplo, citamos os ICPs 005 e 007. O ICP 005 propõe a nacionalização do 

processo de fabricação da estrutura intermediária da aeronave em material composto, a partir de insumos 

importados, enquanto o ICP 007 envolve serviços de usinagem para produção da manga do rotor 

principal, que se trata de uma peça pré-fabricada importada, cujo processo final de fabricação (usinagem) 

será executado por empresa brasileira.  

295. Por certo, não faz parte do escopo desta auditoria avaliar a complexidade dos processos de 

que tratam esses ICPs, pois se sabe que processos de fabricação relacionados a componentes de elevada 

criticidade e complexidade envolvem o domínio de tecnologias sensíveis, a fim de que se produzam 
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peças que atendam aos requisitos de qualidade estabelecidos pela indústria aeronáutica e pela própria 

Eurocopter. Entretanto, não podemos considerar tais componentes como totalmente nacionalizados. 

Nacional é apenas a parcela de serviços e insumos efetivamente consumidos no Brasil. Diante destes 

arranjos produtivos, caberia à Aeronáutica fiscalizar o real teor de insumos e serviços acrescidos à 

aeronave pela indústria doméstica. 

296. Outro aspecto relevante sobre os Projetos de Cooperação Industrial se refere à sua 

efetividade em qualificar a Base Industrial de Defesa brasileira e sua respectiva mão de obra. Os 22 ICPs 

avaliados quanto a seus beneficiários e objetivos permitiram as seguintes constatações (para maiores 

detalhes metodológicos, vide Anexo 9): 

1) entre as nove empresas participantes dos ICPs, cinco são representantes nacionais de 

fornecedores estrangeiros da Eurocopter. Os projetos de cooperação industrial relacionados 

às outras quatro empresas representam 22,7% (€ 388.000.000,00), em valor, do total de 

€ 1.700.000.000,00 em créditos de cooperação; 

2) dos cinco projetos de cooperação industrial em execução envolvendo as quatro empresas 

que não são representantes nacionais de fornecedores estrangeiros da Eurocopter, três 

consistem em projetos de produção parcial de componentes, um refere-se à montagem e 

um se refere à manutenção; 

3) os três projetos que envolvem produção (parcial) de componentes representam 20% 

(€ 341.000.000,00), em valor, do total de € 1.700.000.000,00 em créditos de cooperação; 

4) os ICPs que envolvem empresas representantes de fornecedores estrangeiros da 

Eurocopter somam € 1.300.000.000,00, o que corresponde a 77,3%, em valor dos créditos 

de cooperação industrial. 

6.3. Procedimentos para mitigação dos riscos associados aos processos de ToT 

 

297. A partir da análise dos mecanismos de controle aplicados às ações de transferência de 

tecnologia do Prosub, formalizadas nos Contratos 1A, 2A, 6 e 8, podemos identificar alguns riscos para 

o sucesso de tais ações, bem como as medidas mitigatórias relacionadas a tais riscos. 

298. Inicialmente, podemos citar uma medida mitigatória relacionada ao risco de não absorção 

dos conhecimentos transmitidos durante os cursos presenciais em desenvolvimento na França. Tal risco 

vem sendo mitigado por meio de processo seletivo, que busca designar recursos humanos 

adequadamente preparados para maximizar o aprendizado das novas tecnologias e sua aplicação. A ação 

mitigatória relacionada ao treinamento de pessoal se estende durante o curso por meio de reuniões e 

relatórios de acompanhamento. 
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299. Houve a criação de uma estatal, a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (AMAZUL) a 

partir de uma cisão da Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), visando, entre outras 

finalidades, à retenção dos recursos humanos capacitados no Prosub. Tal medida se mostra uma 

iniciativa de retenção de conhecimento, pois busca permitir que sejam concedidas remunerações mais 

atraentes aos profissionais ligados ao projeto. 

300. Entretanto, a solução não permite a retenção de militares qualificados durante o processo de 

ToT, pois é sabido que a carreira militar demanda constantes movimentações entre unidades, o que pode 

atingir os militares que participaram dos processos de transferência de tecnologia. Não verificamos no 

Prosub, nem no Projeto H-XBR, medidas formais para mitigar o risco de desvio de pessoal militar 

qualificado dentro das próprias forças ou perda destes profissionais para outras entidades 

governamentais ou para o setor privado. 

301. Em outra vertente, está a transferência de tecnologia para as empresas nacionais. A análise 

desta outra frente dos processos de transferência de tecnologia recai sobre a complexidade das 

tecnologias transferidas e sobre a definição legal de empresa brasileira. 

302. Após a revogação do artigo 171 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 6, 

de 1995, deixou de existir o conceito de empresa de capital nacional. O novo Código Civil (artigo 1.126) 

traz o conceito de sociedade nacional, o qual estabelece ser nacional a sociedade organizada de 

conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração. Portanto, ante esta 

definição, não há qualquer impedimento legal a que empresas estrangeiras constituam subsidiárias 

nacionais que se enquadrem no conceito de empresa nacional, ou seja, empresas de capital estrangeiro 

que são consideradas nacionais, de acordo com a nossa legislação. 

303. No que se refere à Base Industrial de Defesa, tal possibilidade se apresenta como um risco 

para os processos de ToT, na medida em que viabiliza o aporte de recursos públicos, via acordos de 

compensação, em empresas sob controle de capital estrangeiro. Inclusive empresas inseridas nas cadeias 

de fornecedores das contratadas (DCNS, no caso do Prosub e Eurocopter, no caso do H-XBR), 

caracterizando, na verdade, um subsídio para que instalem plantas fabris no Brasil. Esta possibilidade 

não se coaduna com a diretriz 22 da Estratégia Nacional de Defesa, que determina a capacitação da 

indústria nacional de material de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias indispensáveis à 

defesa. 

304. Nos dois projetos verificamos a ausência de medidas mitigatórias a este risco, o que poderia 

ser implementado se o PNP, no caso do Prosub, e os ICPs, no caso do H-XBR, admitissem apenas 

empresas credenciadas pelo Ministério da Defesa, como Empresa Estratégica de Defesa, na forma do 

inciso IV do artigo 2º da Lei 12.598, de 22/3/2012 (resultante da conversão da Medida Provisória 544). 
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305. Como não há no Prosub ou no H-XBR restrição à participação de empresas sob controle de 

capital estrangeiro como beneficiárias de processos de transferência de tecnologia, também não há 

nenhum mecanismo legal ou contratual que imponha restrições à possibilidade de que empresas de 

capital nacional beneficiadas por processos de ToT sejam adquiridas por grupos estrangeiros. 

306. Os dois riscos formam uma combinação que pode resultar em uso de recursos públicos para 

financiar a instalação, no país, de empresas controladas por capital estrangeiro, o que não garante 

independência tecnológica em segmentos sensíveis para a segurança nacional; ou capacitar empresas de 

capital nacional que, posteriormente, poderão ser controladas por grupos estrangeiros. Essas duas 

possibilidades contrariam o fim visado pela END. 

307. Merece ser enfatizada a adequada providência adotada pela Marinha de inserir uma regra de 

“Adequação do Objeto” contratado, de modo a impedir que alguma lacuna na delimitação das licenças 

obtidas possa inviabilizar a consecução das suas ambiciosas metas. Assim, a cláusula 2.2 do Contrato 

de Transferência de Tecnologia estabeleceu que as obrigações expressamente previstas na cláusula 2.1, 

a qual define o objeto contratual, não limitam o dever da DCNS de efetivar “toda a Transferência de 

Tecnologia, a transferência de know-how, a prestação de Assistência Técnica, a Transferência de 

Documentos, Treinamento e Suporte e a transferência de informações técnicas e expertise”, necessárias 

à adequada execução de todos os encargos assumidos pela DCNS e intervenientes na contratação, 

principalmente com respeito à consecução do objetivo precípuo do Prosub. 

7. A participação do Ministério da Defesa e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República no Prosub e no Projeto H-XBR 

 

308. No início dos trabalhos, identificamos que o Ministério da Defesa (MD) e a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) seriam stakeholders importantes para a 

concepção, estruturação, formalização e controle do Prosub e do Projeto H-XBR, uma vez que foram 

responsáveis pela elaboração do projeto de decreto que aprovou a Estratégia Nacional de Defesa, 

principal parâmetro utilizado em nossas análises. 

309. Além disso, o MD é incumbido de exercer a direção superior das Forças Armadas. Uma de 

suas principais atribuições é o estabelecimento de políticas ligadas à Defesa e à Segurança do País. 

Quanto à SAE/PR, nos termos da Lei 11.754/2011, compete assessorar direta e imediatamente o 

Presidente da República no planejamento nacional de longo prazo; na discussão das opções estratégicas 

do País, considerando a situação presente e as possibilidades do futuro; a articulação com o governo e a 

sociedade para formular a estratégica nacional de desenvolvimento de longo prazo; e a elaboração de 

subsídios para a preparação de ações de governo. 
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310. Assim, na fase de execução da auditoria, procuramos esclarecer se houve efetivamente o 

envolvimento do MD e da SAE/PR no Prosub e no Projeto H-XBR, e, em caso afirmativo, em que 

consistiu essa participação.  

311. Em face de sua competência institucional, a participação da SAE deu-se na construção de 

políticas públicas relacionadas à área de defesa, em especial, nos segmentos nuclear, espacial, 

cibernético e da indústria. Ela não participou diretamente das etapas de concepção, estruturação, 

formalização e controle do Prosub e do H-XBR. A Secretaria informou (peça 28, p. 2) que tem 

contribuído para a discussão das opções estratégicas do País de forma articulada com o MD, mediante a 

realização de oficinas de trabalho nos campos nuclear, cibernético e espacial, além da promoção de 

encontros nacionais de estudos estratégicos, entre outras iniciativas. 

312. Analisando as informações prestadas pelo MD (peça 20) e os elementos colhidos durante a 

fiscalização, podemos afirmar que a participação do ministério se restringiu, em um primeiro momento, 

às negociações dos projetos. 

313. O ministério participou das negociações das parcerias, acordos e ajustes técnicos que 

balizaram a formalização dos contratos. A parceria estratégica Brasil-França foi objeto de reuniões do 

Grupo de Trabalho Conjunto (GTC), estabelecido no MD, com o propósito de viabilizar o 

desenvolvimento da cooperação bilateral. 

314. Com respeito a iniciativas para induzir a integração entre instituições militares e civis, no 

âmbito do Prosub e do H-XBR, com vistas a, nos termos da END, fomentar o desenvolvimento de um 

complexo militar-universitário-empresarial capaz de atuar na fronteira de tecnologias que terão quase 

sempre utilidade dual, a contribuição vem desde a participação na elaboração da própria estratégia 

nacional de defesa, passando pela criação da Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod) e pela edição da 

medida provisória 544, de 29/9/2011, convertia na Lei 12.598/2012. 

315. A Seprod realizou visitas a universidades e empresas no Brasil com o objetivo de conhecer 

capacidades e integrá-las com os setores envolvidos nos projetos de modernização e pesquisa e 

desenvolvimento das Forças Armadas. 

316. O MD informou que acompanhou os processos de contratação dos dois projetos, por 

intermédio da Secretaria de Organização Institucional (Seori) e de sua Consultoria Jurídica. Destacou 

que os parâmetros contidos nos contratos foram resultantes de negociações ocorridas, em primeiro 

momento, no mais alto nível político. Em particular, quanto ao Projeto H-XBR, observou que participou 

do grupo de trabalho estabelecido pela Portaria Interministerial MD/MDIC 1.068/2008 e, portanto, 

esteve diretamente envolvido na negociação dos contratos com o consórcio Helibras/Eurocopter, 

atuando na definição dos níveis de tecnologia almejados. 
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317. No que se refere à estruturação dos projetos, a Seori contribuiu na estruturação do apoio 

financeiro e na programação orçamentária da montagem do Plano Plurianual de Investimentos e da 

Proposta da Lei Orçamentária Anual, além da supervisão na elaboração das diretrizes e metas que 

orientaram a criação do Prosub. 

318. Na esfera política, houve o envolvimento direto do Ministro da Defesa nas discussões e 

negociações dos termos do Acordo entre o Brasil e a França na área de submarinos e do Ajuste Técnico 

entre os Ministérios da Defesa do Brasil e da França, relativo à concepção, construção e 

comissionamento técnico de submarinos (Ajuste Técnico). Ainda durante a estruturação do Prosub, a 

Marinha apresentou a proposta de escolha da empresa DCNS, em associação com a empresa Odebrecht. 

Essa proposta foi ratificada pelo MD, por considerar que se coadunava com os objetivos da END, que, 

naquela época, estava em elaboração. 

319. Acerca do H-XBR, o ministério participou dos trabalhos que viabilizaram as contratações 

junto ao consórcio Helibras/Eurocopter e das negociações relativas à elaboração da Declaração de 

Intenções com o Ministro da Defesa da França, com vistas a viabilizar as aquisições dos helicópteros da 

Eurocopter. 

320. Em relação à negociação, esteve presente nas discussões relativas ao Prosub e ao H-XBR, 

tanto nas reuniões de negociação dos contratos quanto na viabilização dos recursos necessários ao 

projeto. 

321. Quanto à formalização e controle, o MD acompanha o Prosub por meio da participação do 

Departamento de Ciência e Tecnologia Industrial (DECTI) nas reuniões do Comitê Conjunto Brasil-

França. O DECTI também realizou visita técnica à empresa DCNS, em Cherbourg/França e às empresas 

Helibras e Eurocopter. O acompanhamento também é feito a partir da análise dos relatórios e atas 

produzidos pela Marinha e pela Aeronáutica sobre seus projetos, em cumprimento à Portaria 1.537/2011 

(que estabelece orientações para as Forças Armadas fornecerem informações sobre a evolução de 

projetos relevantes). Não há um sistema informatizado dedicado ao controle e gestão das informações 

recebidas dos Comandos Militares a respeito dos seus respectivos projetos, o que pode levar à 

multiplicidade de controles no âmbito do MD e de cada comando militar. 

322. Considerando as atuais fases de desenvolvimento dos empreendimentos, é oportuno que o 

ministério assegure o alinhamento das decisões atinentes à implementação de projetos militares às 

diretrizes e prioridades das políticas de defesa; verifique a consecução dos objetivos que determinaram 

a alocação de recursos públicos nesses projetos; e mensure de modo global sua economicidade. Tudo 

isso sistematicamente considerado para permitir a avaliação do seu retorno social em termos da 

efetivação de uma política pública desejada. A análise da adequabilidade econômico-financeira das 
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futuras contratações deverá ser acompanhada da introdução de práticas mais consistentes de gestão nos 

futuros projetos de grande porte do Ministério da Defesa.  

323. Acerca da gestão de projetos de defesa, um trabalho expressivo a ser destacado é a análise 

empreendida pelo U.S. Government Accountability Office (GAO), em atendimento a solicitação da 

Comissão das Forças Armadas do Senado norte-americano, com vistas a verificar como a sistemática do 

departamento de defesa americano (Department of Defense – DOD) para definição das suas 

necessidades e alocação de recursos poderia ser aprimorada, de modo a permitir maior aderência entre 

o investimento e o desenvolvimento da execução dos projetos militares (cf. “An Integrated Portfolio 

Manegement Approach to Weapon System Investments Coud Improve DOD’s Acquisition Outcomes”). 

A principal conclusão do GAO, no tocante ao aspecto suscitado neste relatório, foi que a sistemática 

adotada pelo DOD propicia que os recursos sejam comprometidos aos projetos numa fase ainda muito 

incipiente, quando não estão ainda disponíveis informações mais consistentes sobre os custos e a 

viabilidade dos projetos ao longo do tempo. Em consequência, embora os Estados Unidos continuem 

produzindo “as melhores armas do mundo”, tem sido recorrente a implementação de projetos nos quais 

“acréscimos nos custos alcançam dezenas ou centenas de milhões de dólares, atrasos nos cronogramas 

chegam a anos, e expressivos e dispendiosos programas são descartados, após anos de fracassadas 

tentativas para alcançar as capacidades prometidas” .  

324. O cerne da abordagem cogitada pelo GAO para assegurar uma maior integração entre o 

processo de definição das necessidades de defesa, custos envolvidos e recursos disponíveis é a adoção 

de uma sistemática de gerenciamento de portfólio dos projetos, tal como praticado nas empresas 

privadas, caracterizado pela análise de investimento dos recursos desde uma perspectiva orientada pelos 

objetivos da companhia como um todo, e não por iniciativas independentes de segmentos da 

organização. Segundo o GAO, essa abordagem recomenda a implementação de uma unidade 

centralizada de accountability dos projetos, subordinada diretamente ao Ministro da Defesa (Secretary 

of Defense), com autoridade, responsabilidade e instrumentos para assegurar que o gerenciamento do 

portfólio para os investimentos dos sistemas de armas seja efetivamente implementado no Departamento 

de Defesa. 

325. Obviamente, essa preocupação com a accountability dos projetos na perspectiva 

hierarquicamente superior do Ministério da Defesa não se identifica como nem substitui o necessário 

gerenciamento da execução dos contratos em que se formalizam juridicamente os projetos, realizado no 

nível das unidades responsáveis imediata e diretamente pela sua performance e controle. Trata a 

accountability dos projetos em nível do Ministério da Defesa do exercício de competência político-

administrativa dirigida fundamentalmente a: assegurar o alinhamento das decisões atinentes à 

implementação de projetos militares às diretrizes e prioridades das políticas de defesa; verificar a 



ANEXO A – RELATÓRIO DO TCU SOBRE O PROSUB 
                       
                       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 005.910/2011-0 

 

69 

 

consecução dos objetivos que determinaram a alocação de recursos públicos nesses projetos; e mensurar 

de modo global a economicidade. Tudo isso sistematicamente considerado para permitir a avaliação do 

seu retorno social em termos da efetivação de uma política pública desejada. 

326. No conjunto das diversas práticas recomendadas para qualificar essa abordagem de 

gerenciamento de portfólio, julgamos merecer a consideração do Ministério da Defesa, como subsídio 

na tomada de decisão acerca da escolha, no conjunto dos projetos que competem por recursos sempre 

limitados, daqueles que serão implementados, a ênfase na necessidade de integração, desde o início do 

projeto, das análises relativas às necessidades militares e aos recursos disponíveis. Por essa via, os 

recursos seriam alocados incrementalmente com base em determinados níveis de informação sobre 

marcos estabelecidos para as decisões relativas ao desenvolvimento do projeto. Isso exigiria crescente 

aprofundamento das informações acerca dos custos, cronogramas e performance dos projetos, de modo 

a permitir o alcance dos níveis de confiança estabelecidos e desvios tolerados, em cada marco crítico do 

projeto. 

327. Afora esses aspectos, a introdução de mecanismos para a gestão dos projetos desde a 

perspectiva sistêmica do Ministério da Defesa, principalmente se conduzidos por uma unidade de 

accountability com competência e recursos para o efetivo gerenciamento do portfólio de projetos, 

permitiria maior comparabilidade entre projetos, principalmente no que diz respeito ao desempenho 

individual e da carteira sob a gestão do Ministério da Defesa, o qual seria capaz de efetuar análises mais 

amplas e integradas a respeito do comportamento do conjunto de investimentos em Defesa, com vistas 

a melhor se adaptar à restrição orçamentária a que toda entidade, publica ou privada, se submete. 

328. Outro ponto fundamental a ser considerado para os próximos projetos de grande porte da 

Defesa consiste na avaliação e seleção daqueles que serão apoiados pelo poder público. Conforme 

preconiza a Estratégia Nacional de Defesa, o MD deverá, junto com o MCTI e o MDIC, avaliar e 

selecionar os projetos a serem apoiados de acordo com características que considerem o potencial da 

demanda pública; a possibilidade de uso dual; os subprodutos tecnológicos de emprego civil; o índice 

de nacionalização; o potencial exportador; a presença de matéria-prima crítica dependente de 

importação; e o potencial de embargo internacional. Acrescentamos a esta relação a necessidade de que 

os projetos candidatos a receberem os recursos públicos sejam acompanhados de um planejamento 

estruturado, pois o aporte de recursos não deve garantir apenas a conclusão do projeto, mas também o 

seu ciclo de vida e a sua manutenção. O MD, o MCTI e o MDIC deverão analisar tais características, 

com vistas a selecionar de forma articulada projetos e produtos que unam as necessidades das atividades 

de defesa com as potencialidades tecnológicas e produtivas existentes no Brasil. 

8. Análise dos comentários dos gestores 
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329. Seguindo orientação do Manual de Auditoria Operacional, o relatório foi preliminarmente 

submetido aos comentários dos gestores:  Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, Diretoria-Geral do 

Material da Marinha (DGMM) e Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate 

(COPAC), a fim de obter suas manifestações sobre os aspectos analisados no relatório e acerca das 

recomendações sugeridas. Seguem a síntese das considerações e as correspondentes análises. 

8.1. Secretaria-Geral do Ministério da Defesa (SG) 

 

330. A manifestação do MD (peça 78) ficou adstrita às medidas contidas na proposta de 

encaminhamento, tendo optado o Ministério por deixar ao encargo dos Comandos da Marinha e da 

Aeronáutica manifestações mais abrangentes sobre o relatório em sua forma global.   

331. Acerca da proposta contida no item 9.i.a, em que se recomenda a sistematização do processo 

de avaliação e aprovação de investimentos que envolvam transferência de tecnologia, de forma que o 

processo reflita a maturidade tecnológica do comando militar que desenvolverá o empreendimento, bem 

como da base industrial que poderá ser beneficiada por acordos de transferência de tecnologia; a 

Secretaria Geral esclarece estar em estudo a inserção, no regimento interno do MD, de uma estrutura 

destinada a executar essa medida. 

332. A recomendação subsequente (9.1.b) preconiza a necessidade do estabelecimento de 

critérios mínimos de seleção e de inserção da indústria de defesa em empreendimentos militares. A SG 

ressalta medidas a serem tomadas com respeito à Comissão Mista da Indústria de Defesa (CMID - criada 

pelo Decreto 7.970, de 28 de março de 2013, tendo por finalidade assessorar o Ministro da Defesa em 

processos decisórios e em proposições de atos relacionados à indústria nacional de defesa), entre elas a 

elaboração do estatuto da comissão, a definição e operacionalização de processo de credenciamento de 

empresas estratégicas de defesa (EED). Segundo a Secretaria-Geral, com o estabelecimento e controle 

da relação de EED e a participação dessas empresas nos futuros acordos de offset, o Ministério terá mais 

certeza de dispor do conhecimento científico e tecnológico no País. 

333. No que toca à recomendação 9.i.c, para que o Ministério promova a integração entre as 

Forças Armadas, os fornecedores de offset, o setor industrial privado e o segmento civil e militar de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, D & I), de modo a evitar a duplicação de esforços e a 

estimular o compartilhamento de quadros, ideias e recursos, nos moldes da Estratégia Nacional de 

Defesa; a SG afiança que o Ministério está iniciando a coordenação das atividades de offset e que existe 

estudo para a criação de um comitê técnico com participação de representantes das Forças para o controle 

das atividades de compensação, sob coordenação do MD, para evitar a duplicação de esforços. 
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334. Com respeito a recomendação ao MD para que estabeleça o acompanhamento dos projetos 

de defesa de forma integrada, mediante portfólio ou carteira de investimentos (9.i.d), a SG esclarece que 

a tarefa será endereçada à estrutura que menciona na manifestação sobre o item inicial. 

335. Sobre o acompanhamento das transações de compensação mediante o estabelecimento de 

banco de compensações, 9.i.e, a Secretaria Geral informa que a ferramenta está sob análise dentro da 

formulação da Política Nacional de Compensação. 

336. No item 9.i.f, foi feita recomendação ao MD para que avaliasse a utilidade e a viabilidade 

operacional e financeira de implantar sistema informatizado de acompanhamento de investimentos no 

setor de defesa com o fim de resguardar dados e informações, evitar a multiplicidade de controles e de 

proporcionar aos gestores e a outros interessados informações relevantes, fidedignas e tempestivas sobre 

os investimentos. A respeito da medida, a SG declara que seu Departamento de Tecnologia da 

Informação irá avaliar a viabilidade operacional e financeira de implementá-la. 

337. Quanto a recomendação de avançar no marco regulatório das aquisições do setor de defesa, 

a fim de conferir maior segurança jurídica aos contratos celebrados pelos Comandos Militares e permitir 

desenhos contratuais mais adequados à complexidade das relações entre fornecedores, beneficiários de 

transações de offset, governo e outros intervenientes (9.i.g); a SG afiança que será considerada a 

orientação após a completa implementação de todos os procedimentos previstos na Lei 12.598/2012. 

338. Do conjunto de manifestações da Defesa, verificamos a concordância com o teor das 

recomendações. Como todas as iniciativas destinadas a implementar as medidas sugeridas estão em 

curso ou ainda vão ser iniciadas, convém que se faça um monitoramento sobre sua efetiva 

implementação em momento oportuno. 

8.2. Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) 

 

339. A apreciação prévia do relatório por parte da Força Aérea, realizada pela Copac, se restringiu 

às medidas sugeridas no encaminhamento, itens 9, iv e v. As recomendações são transcritas abaixo para 

facilitar a compreensão dos comentários havidos pela Comissão: 

(iv) Recomendar ao Comando da Aeronáutica que: 

a. intervenha nos projetos de cooperação industrial para que as indústrias selecionadas 

detenham os direitos de propriedade intelectual referentes às tecnologias absorvidas; 

b. estude a possibilidade de adotar medidas de retenção de recursos humanos durante e após 

a execução do Projeto H-XBR, a fim de evitar que recursos públicos empregados em 

capacitação profissional sejam perdidos; 

(v) Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 
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a. mantenha controle de todos os custos relacionados ao Projeto H-XBR e demais projetos 

sob sua gestão, incorporando a estes custos, entre outros, os valores pagos a título de juros 

e de taxa de compromisso referentes às operações de crédito contratadas para financiá-

los, a fim de se obter a verdadeira dimensão do volume de recursos públicos alocados a 

cada projeto; e 

b. formalize critérios para reconhecimento dos créditos relativos aos Projetos de Cooperação 

Industrial, considerando, em especial, o fato de que tais processos de transferência de 

tecnologia se encontram em curso. 

340. Acerca da recomendação do item “iv, a”, a Força Aérea informa que realiza gestões para que 

o máximo possível dos direitos de propriedade se tornem posse das indústrias beneficiárias dos projetos 

de cooperação industrial, restritas ao limite do que preconizam o contrato comercial, o acordo de 

compensação e a legislação aplicável.  

341. Com respeito às medidas hábeis a permitir a retenção de recursos humanos durante e após a 

execução do projeto H-XBR (iv, b), embora concorde com o valor da recomendação, a Força Aérea 

declara não dispor de instrumentos que impeçam a evasão de ativos humanos capacitados durante a 

execução do empreendimento, por estarem estes vinculados a empresas privadas. 

342. Relativamente à manutenção de um sistema de controle de custos abrangente sobre o projeto 

H-XBR e demais projetos conduzidos pelo Comando da Aeronáutica (Comaer), “v, a”, afiança que já 

mantém controle dos recursos orçamentários utilizados no H-XBR e que fará gestão junto à Secretaria 

de Economia e Finanças da Aeronáutica para que os montantes referentes a juros e taxas de compromisso 

pagos no âmbito do projeto sejam integrados ao sistema de controle. 

343. Por fim, no que toca à formalização de critérios para o reconhecimento dos créditos relativos 

aos projetos de cooperação industrial (v, b), informa a assinatura de termo de cooperação técnica entre 

o MD e MDIC que permitirá ao Comaer realizar o reconhecimento dos créditos dos projetos de 

cooperação industrial, assessorado pelo MDIC. Informa, também, já terem sido promovidas reuniões 

entre o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) e o MDIC para a formalização dos devidos 

processo e critérios para o reconhecimento dos créditos. 

344. Das manifestações do gestor, observamos o cabimento das medidas sugeridas, que devem 

ser mantidas e monitoradas oportunamente. 

8.3. Diretoria-Geral do Material da Marinha 

 

345. A manifestação da Marinha abarca pontos específicos do relatório. Eles são sintetizados e 

imediatamente seguidos da respectiva apreciação. 

346. A Marinha aponta (peça 82, p. 4) que, no item 7 do relatório, consta que: 
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O Prosub, além da capacitação para o projeto e construção dos quatro submarinos 

convencionais e um nuclear, também envolve capacitação para projeto, construção e 

operação do estaleiro em que serão construídos os cinco meios marítimos e da base naval, 

que lhes servirá de apoio. 

347. Acerca desse item, a Marinha ressalta que é autoridade de projeto do submarino nuclear 

(SNBR), enquanto que, no caso dos submarinos convencionais (S-BR), a responsabilidade do projeto 

segue com a DCNS (autoridade de projeto).  

348. O esclarecimento permite associar autoridade de projeto com responsabilidade pelo projeto. 

Nesse caso, o alcance dos dois objetos, SNBR e S-BR, é da responsabilidade respectiva da Marinha e 

da DCNS.  

349. Arguiu-se no item 63 e 85 (houve erro de numeração no original; estas e as referências que 

se seguem são as correspondentes nesta versão) a ausência de definição prévia de níveis de tecnologia 

pretendidos e capacidades técnicas buscadas. Segundo pontuado no relatório, houve, essencialmente, a 

análise da oferta francesa. A esse respeito, a Marinha ressalta sua já pregressa experiência com processo 

de transferência de tecnologia, seja mediante a construção de fragatas, na década de 70, seja na de 

submarinos, na década de 80. Conforme defende, foi a expertise adquirida nesses empreendimentos que 

constituíram a base para a definição dos níveis de tecnologia a serem transferidas pela França no projeto 

atual e para o envolvimento de profissionais brasileiros no processo de absorção da tecnologia francesa 

de projeto [de submarinos]. Acrescenta, por fim, que o atingimento tempestivo dos objetivos definidos 

no Prosub mostra que a definição do processo de transferência de tecnologia foi correta. 

350. De fato, a expertise acumulada da Marinha foi decisiva para contornar os aspectos 

ressaltados nos itens 63 e 85. Nada obstante, a ausência de definição prévia de níveis de tecnologia e das 

capacidades técnicas pretendidas se sustenta pela ausência de documentos (estudos ou atas, por exemplo) 

que demonstrem os níveis de tecnologia visados previamente à celebração dos contratos do PROSUB. 

Os níveis de tecnologia constantes da peça 25, página 14, derivam de interpretação de cláusulas do 

contrato 6. Embora solicitada, não se obteve nenhuma evidência do nível de aderência dos níveis de 

tecnologia formalizados contratualmente e aqueles previamente pretendidos. Remanesce necessária, 

portanto, a atenção do Comando à detalhada e prévia definição dos níveis de tecnologia pretendidos e 

das capacidades técnicas buscadas em empreendimentos que envolvam a obtenção de tecnologia. 

351. Com respeito à manifestação contida no parágrafo 139, acerca da não identificação de 

critérios para: orientar a seleção dos atores do setor industrial privado [para processos de absorção de 

tecnologia]; definir e controlar as metas e responsabilidades desses atores; resguardar as informações 

sensíveis para a segurança nacional, a serem compartilhadas com o setor privado; delimitar o direito de 
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propriedade dos conhecimentos transferidos; fomentar a indústria doméstica; a Marinha teceu os 

comentários sintetizados a seguir. 

352. O critério para seleção do setor privado foi a priorização dos fornecedores brasileiros. No 

caso específico de sistemas e equipamentos para submarinos que envolvem a absorção de tecnologia, os 

critérios são definidos caso a caso. Para a participação no Programa de Nacionalização da Produção, os 

critérios são técnicos. A DCNS escolhe a empresa que produzirá determinado objeto, componente ou 

sistema definido pela MB. A certificação da selecionada é feita conjuntamente pela Marinha e DCNS.  

353. O controle de metas de nacionalização é feito mediante o acompanhamento do cronograma 

de cada projeto. A segurança do Estado é preservada mediante a observância de cláusulas contratuais e 

por assinatura de termo de responsabilidade individual. Com respeito ao direito de propriedade, ele está 

definido nos contratos [de transferência de tecnologia]. Por fim, a Marinha assegura que o envolvimento 

de dezenas de empresas brasileiras nos projetos candidatos a nacionalização contribui para o fomento 

da indústria nacional. 

354. O esclarecimento prestado indica a presença de medidas tendentes a afastar o risco indicado 

pela equipe de auditoria, à exceção do critério para seleção de fornecedores brasileiros, pois estabelecer 

previamente critérios específicos de elegibilidade para o Programa de Nacionalização da Produção 

significa avaliar o potencial alcance do programa e, consequentemente, o seu dimensionamento em 

créditos de compensação, os quais, em última análise representam recursos financeiros. 

355. A Marinha retifica dado lançado no relatório. Em lugar de montante de créditos de 

compensação no valor de € 4.345.000,17, indicado pela equipe no item 191, o valor correto seria de € 

4.345.170.000,00. O ajuste foi indicado no texto original 

356. Argumentou-se, no item 231, que a ausência de garantia de assistência da projetista dos S-

BR nas modernizações futuras da flotilha a ser construída poderia dificultar a extensão do ciclo de vida 

desses barcos e aumentar o risco da atividade. A Marinha, contudo, argumenta que modificações de 

projeto para a atualização de um meio naval não estão subordinadas à qualquer tipo de assessoria ou 

tutela do projetista original. Não haveria desinteresse da proprietária do projeto original em realizar 

semelhante empreitada, mas pode não haver interesse da Marinha nisso. Ao projetar um meio ou a 

evolução de um já existente, a MB procura utilizar equipamentos nacionalizados ou de outros 

fornecedores e passa a deter todos os direitos sobre o projeto. A Marinha tem experiência nessa opção, 

que pode ser retratada pela modernização de meia vida das fragatas da classe Niterói, com a substituição 

da quase totalidade de seu armamento e sensores; pela modernização dos submarinos da classe Tupi; e 

pela construção da corveta Barroso. 

357. O risco indicado no item 231 não existe, conforme indica a Marinha. A premissa da equipe 

partiu da ausência, nos contratos firmados para o projeto e construção dos submarinos, de cláusulas que 
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vinculassem a assistência da DCNS na eventual atualização dos submarinos. Tal apontamento também 

demonstrou a preocupação da equipe com os custos relativos ao ciclo de vida de equipamentos de alta 

complexidade, como são os submarinos. Entretanto, ao que revela a Marinha, isso não representa risco, 

na medida em que ela possui experiência na modernização de meios navais sem auxílio da empresa 

fabricante ou projetista, como no exemplo citado das fragatas da classe Niterói. Ante o exposto foi 

suprimida a proposta constante do item 9.(ii) a do relatório preliminar (peça 63, página 63). 

358. No item 266, foi retratado que a estrutura de controle para o acompanhamento da 

transferência de tecnologia na construção do estaleiro e da base naval baseava-se em cumprimento de 

marcos contratuais em um contexto em que se havia ressaltado ser essa medida imprópria para certificar 

a absorção dos conhecimentos transferidos. Pontuou-se, entretanto, que o fato de o conhecimento 

transferido ser imediatamente aplicado, no caso do estaleiro e base naval, reduziria o risco de se 

reconhecer uma ToT que poderia de fato não ter ocorrido. A Marinha detalhou o contexto em que é feito 

o controle e a forma como ele é realizado. No caso do estaleiro e base, a DCNS, além de transferir o 

conhecimento necessário para a construção, presta assessoria técnica durante o processo e, no final de 

construção de etapas do empreendimento, tem 30 dias para certificar a adequação da obra. 

359. O esclarecimento prestado não afasta a constatação havida de que a principal métrica do 

controle do processo de transferência de tecnologia na construção do estaleiro e base é a execução de 

marcos contratuais. Permanece pertinente a recomendação de se estabelecerem indicadores de 

transferência de tecnologia que permitam constatar, de fato, a apreensão do conhecimento transferido. 

360. A equipe havia registrado, no item 267, que a metodologia de transferência de tecnologia 

(ToT) adotada, combinada à necessidade de cumprimento do cronograma de construção de submarinos, 

demandou o faseamento da elaboração do projeto básico das obras do estaleiro e base naval (EBN). A 

Marinha, contudo, contesta a declaração, pontuando que não foi a metodologia de ToT que implicou o 

faseamento, mas a complexidade dos projetos básico e executivo do EBN e adequação aos prazos para 

a construção dos submarinos, que devem ocorrer simultaneamente. 

361. Acerca do comentário, impõe destacar a detalhada exposição feita nos autos do TC 

027.943/2010-0 (peças 7 e 8), em 25/2/2011, pela Coordenadoria do Orçamento da Marinha: 

10. Após nove meses de negociações foram necessários para o detalhamento dos objetos 

do PROSUB, desmembrados nos Contratos Subordinados, finalmente firmados em 

03.SET.2009. Diante das circunstâncias políticas observadas no final de 2008, o Projeto 

Básico do Estaleiro e da Base Naval dependeria de inúmeras informações técnicas não 

disponíveis à época e que seriam prestadas ao longo da execução do Contrato de 

Transferência de Tecnologia, somente celebrado em setembro de 2009. 
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11. O projeto somente seria desenvolvido em decorrência do processo "faseado" de 

transferência de tecnologia, que estava sendo contratado naquele momento (pacote de 

informações técnicas do estaleiro e da base) e que demandaria uma série de discussões, 

correções e avaliações pela Marinha do Brasil antes da consolidação das informações que 

daríam origem ao Projeto Básico necessário para execução do Objeto Contratual. 

(...) 

14. A Cláusula 2.3.5 do Contrato 4 é clara ao estabelecer que "O Estaleiro Naval e a Base 

Naval deverão ser construídos e instalados, respeitados: (...) vi) As informações técnicas, 

know-how e o expertise transferidos pera DCNS à MARINHA de acordo com o contrato 

de transferência de tecnologia, inclusive, mas não se limitando às informações contidas no 

Conjunta para Transferência de Tecnologia relativas ao Estaleiro Naval e à Base Naval". 

(grifamos) 

 

362. Portanto, a assertiva da equipe está correta. 

363. Consoante conclusão havida no item 275, 16 de 20 empresas que se encontravam na fase de 

acompanhamento de contrato eram subsidiárias de indústrias europeias, das quais, apenas 3 não eram 

subsidiárias da DCNS. A Marinha registra que outras duas também não são. [transferir tecnologia com 

recursos públicos para subsidiárias de empresas estrangeiras que já são fornecedoras nas suas matrizes, 

é jogar dinheiro pelo ralo por duas razões: os recursos não servem para beneficiar a indústria de defesa 

verdadeiramente brasileira; é transferência de tecnologia para quem já a possui, é fazer treinamento de 

recursos humanos às expensas do Erário]  

364. O reparo feito pela Marinha não invalida a constatação feita no relatório de que muitas das 

empresas brasileiras envolvidas no Prosub são, de fato, subsidiárias de empresas estrangeiras, com todos 

os potenciais riscos descritos no relatório, o mais destacado deles consistindo no subsídio para a 

transferência de conhecimento da empresa estrangeira para uma de suas subsidiárias, portanto, para si 

mesma. 

365. No item 304, foi sugerida medida para mitigar o risco de se fazer incentivo para transferência 

de tecnologia da empresa estrangeira para sua subsidiária brasileira, o que, embora fosse útil para alojar 

conhecimento localmente, poderia resultar em sua perda, caso a subsidiária fosse fechada pela sede. A 

sugestão foi a admissão, nos ajustes firmados no âmbito do Prosub e H-XBR, de empresas credenciadas 

pelo Ministério da Defesa, como as Empresas Estratégicas de Defesa, na forma em que são definidas no 

art. 2º, IV, da Lei 12.598/2012. A Marinha explica que a Lei é posterior aos contratos relativos ao Prosub, 

e que a possível renegociação, caso fosse aceita pela DCNS, para endereçar às EED a transferência de 

conhecimento, poderia encarecer o empreendimento. 
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366. De fato, a situação descrita pela Marinha explica a inconveniência da adoção da medida para 

os empreendimentos vigentes. Todavia, não invalida a observação com respeito a futuros projetos. 

367. No item 398, a equipe manifestou preocupação quanto a aspectos vinculados à propriedade 

intelectual dos projetos contratados sob o Prosub. Levantaram-se algumas questões acerca de 

propriedade intelectual dos projetos, cujas cláusulas contratuais importavam restrições severas para a 

Marinha. Divergindo da afirmação, a Marinha apresenta excerto da cláusula 2.5 do Contrato 6, na forma 

e com os destaques do original abaixo reproduzidos, para justificar a conclusão de que a afirmativa da 

equipe difere substancialmente do que consta do contrato: 

Contrato 6 (Cláusula 2.5) – “Projetos Futuros da MARINHA. As formas de Transferência 

de Tecnologia, a transferência de Know how, a prestação de Assistência Técnica, a 

Transferência de Documentos, Treinamento e Suporte – DTS e a transferência de 

Informações técnicas e expertise, pela DCNS à MARINHA, e de organização da sua 

recepção pela MARINHA visarão ao seu completo domínio por parte da MARINHA e do 

seu Corpo Técnico, permitindo a livre utilização pela MARINHA de seu conteúdo para o 

desenvolvimento e elaboração dos futuros projetos da MARINHA, abaixo discriminados, 

para seu uso exclusivo, sem qualquer custo adicional ou exigência de qualquer autorização 

ou licença de uso adicional ...” 

 

368. A manifestação da equipe não difere do que está no contrato. Observe que a “livre utilização” 

do conhecimento transferido será para o “desenvolvimento e elaboração dos futuros projetos da 

MARINHA, abaixo discriminados...” (grifamos). Há, portanto, restrições, que são (peça 83, p.34): 

a) impedimento de construir novas embarcações com base no projeto original – cláusula 2.5, 

iii; 

b) necessária observância de requisitos estabelecidos para o SN-BR e para o Estaleiro e Base 

Naval nos futuros projetos de submarinos nucleares brasileiros e estaleiros e bases navais 

– cláusula 2.5, iv e v. 

369. Ainda sobre restrição à propriedade intelectual, ela alcança até mesmo conhecimento não 

oriundo dos ajustes firmados entre Marinha e DCNS. Nesse sentido, deve-se observar a limitação à 

exportação, constante da cláusula 2.5.1 do contrato 6, que consiste no impedimento, por 13 anos, a partir 

da vigência dos contratos atuais, de negócios que envolvam a venda, cessão ou transferência de 

submarinos de propulsão convencional distintos do S-BR, a menos que a DCNS e a Marinha concordem 

com a operação. Portanto, mesmo que a Marinha desenvolva seu próprio projeto de submarino 

convencional nesse ínterim, ela estará impedida, a menos da concordância da DCNS, de negociá-los. 

370. Portanto, há sim restrições oriundas dos ajustes firmados com a DCNS. 
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371. Nada obstante, devem ser levados em consideração os seguintes aspectos ressaltados pela 

Marinha. A produção dos quatros S-BR e do SN-BR, com a assistência da DCNS, vai capacitar a 

Marinha a desenvolver seus próprios projetos e a construir submarinos convencionais e nucleares. A 

restrição de comercialização de projetos próprios durante 13 anos não é impactante porque o 

desenvolvimento dos quatro submarinos no ajuste atual com a DCNS, tempo durante o qual a Marinha 

e a indústria nacional estarão se capacitando, levará 15 anos.  

372. Dessa forma, ainda que presentes as restrições elencadas, elas não deverão causar impacto 

deletério para a Marinha. 

373. No item 399, arguiu-se falha no reconhecimento de prioridades acerca das necessidades de 

capacitação tecnológica da base industrial de defesa em razão de se deixar à DCNS e aos seus 

fornecedores, com possível conflito de interesses, a decisão sobre qual capacitação tecnológica deveria 

ocorrer. A Marinha não ataca a razão de fundo do aspecto ressaltado. Traz apenas informações sobre a 

manutenção da propriedade intelectual das criações e do uso do conhecimento produzido no âmbito do 

PNP (peça 82, páginas 5 e 6). 

374. Foi arguido, no item 401, o descompasso entre a relevância das obrigações de transferência 

de tecnologia previstas no contrato e os mecanismos concebidos para aferir e medir a efetivação da 

transferência.  Sendo argumentado na oportunidade que o Plano de Aceitação de Marcos prestar-se-ia 

fundamentalmente para viabilizar a liquidação financeira das obrigações, cumprimento formal, pouco 

informando sobre o cumprimento do seu objeto (cumprimento material). A Marinha ressalta (peça 82, 

p. 10) que, atendendo à iniciativa do Tribunal, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação da 

Marinha (SecCTM) instituiu grupo de trabalho para elaborar indicadores de medição de desempenho de 

ToT. O sistema está atualmente em fase de implantação na Cogesn. 

375. Especificamente no que toca às recomendações feitas na proposta de encaminhamento, os 

comentários são os que seguem a transcrição da proposta: 

a) estude a oportunidade e a utilidade de aditar o contrato de transferência de tecnologia 

(contrato 6) para que lhe seja permitido reter a propriedade intelectual dos projetos de 

submarinos convencionais, o que viabilizaria a construção de novos equipamentos, ou a 

repotencialização dos que ora estão em construção, envolvendo custo e risco menores; 

376. A respeito da proposição, a Marinha ressalta (peça 82, p. 11) que o eventual aditamento 

nesse sentido provocaria majoração dos valores contratuais em patamares de difícil previsão. Por outro 

lado, a modernização ou atualização dos meios não estão subordinadas a qualquer tipo de assessoria ou 

tutela do projetista original, o que é do interesse da Marinha. 

377. De fato, conforme declarações anteriores, a Marinha busca, por intermédio do Prosub, 

capacitação completa para projeto e construção de submarinos, inclusive nucleares. Alcançado esse 
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objetivo, é inteiramente desnecessária a propriedade intelectual dos meios em desenvolvimento. 

Portanto, conforme já pontuado no parágrafo 357, excluiu-se a proposta de encaminhamento contida no 

item 9 (ii) a do relatório preliminar (peça 63, página 63). 

b) faça constar, em futuras contratações que envolvam transferência de tecnologia, cláusula 

que permita ao governo brasileiro, por meio de órgãos ou entidades públicos ou privados, 

deter a propriedade intelectual de projetos de desenvolvimento ou produção, que possam 

ser utilizados, pelo menos, com a finalidade de orientar futuras modernizações de 

equipamentos; 

378. Segundo a Marinha (peça 82, p.11), a intenção pode ser buscada, mas deverá envolver 

considerável aumento dos custos, vez que se trata de proposta cujo interesse é apenas do lado brasileiro. 

No que toca a equipamentos de uso exclusivamente militar, é provável que as empresas estrangeiras não 

abram mão de seu patrimônio intelectual e comercial, o que foi demonstrado diversas vezes durante as 

negociações contratuais do Prosub. 

379. Levando em conta a manifestação da Marinha, a recomendação contida no item 9 (ii), b do 

relatório preliminar (peça 63, p. 63) restou excluída. Nos termos explicitados, mais vale obter o 

conhecimento apenas do que ele e a propriedade intelectual do projeto a ele associado. 

c) estabeleça indicadores para mensurar a evolução dos processos de transferência de 

tecnologia do Prosub, para avaliar de forma objetiva os benefícios de se onerar a 

aquisição/desenvolvimento de equipamentos sob o argumento de que haverá capacitação 

da indústria nacional, ou da própria Força; e 

380. Consoante informado, há um sistema de medição de transferência de tecnologia em 

implementação que permitirá o acompanhamento e a avaliação constante do processo de ToT. Nesse 

caso, não há reparo a ser feito na proposta. 

d) adote medidas de retenção de recursos humanos capacitados nos processos de 

transferência de tecnologia do Prosub, com vistas a garantir a transmissão dos 

conhecimentos adquiridos mediante transferência de tecnologia. 

381. A Marinha informa que se vale de seu próprio pessoal civil e militar de carreira nas 

atividades de transferência de tecnologia. Também estão envolvidos no processo os funcionários da 

Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) e os futuros profissionais da Amazônia Azul 

Tecnologias de Defesa S. A. (Amazul), estatais vinculadas ao Comando da Marinha (peça 82, p. 12).  

382. Verifica-se, portanto, a adoção de medidas no sentido da recomendação. Nada obstante, ela 

deve ser mantida. 

(iii) Determinar ao Comando da Marinha que mantenha controle de todos os custos 

relacionados ao Prosub e demais projetos sob sua gestão, incorporando a estes custos, 
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entre outros, os valores pagos a título de juros e de taxa de compromisso referentes às 

operações de crédito contratadas para financiá-los, a fim de se obter a verdadeira 

dimensão do volume de recursos públicos alocados a cada projeto. 

383. Acerca da determinação, a Marinha esclarece (peça 82, páginas 12 e 13) que, na nova 

filosofia do Plano Plurianual, os recursos orçamentários são contabilizados por programas (iniciativas). 

Especificamente para o Prosub, a Marinha solicitou e foram criadas três ações orçamentárias: 123G, 

implantação do estaleiro e base naval; 123H, construção do submarino nuclear; e 123I, construção dos 

submarinos convencionais. Todos os recursos relacionados a gastos correntes e de capital do Prosub 

(GND-3 e 4) estão contabilizados nessas três ações, que funcionam como centro de custos. No que se 

refere à amortização da dívida (GND-6), a Marinha acompanha os valores pagos a título de taxas de 

compromisso e juros do contrato de financiamento, por intermédio de sua Diretoria de Gestão 

Orçamentária, que efetua o controle detalhado dos montantes. Anualmente, a Cogesn consolida os 

valores pertinentes no cálculo de todos os custos do Prosub. 

384. A determinação sugerida já vem sendo cumprida, segundo a Marinha. Não obstante, deve 

ser mantida e futuramente, monitorada. 

385. Por fim, em atendimento a consulta feita no corpo do ofício que encaminhou o relatório 

preliminar, a Diretoria-Geral [do Material da Marinha] considera justa a preocupação da SecexDefesa 

com a aplicação dos recursos dos projetos auditados. Todavia, para uma adequada e completa 

informação à sociedade e ao Congresso, sugere, no que concerne ao Prosub, que sejam considerados 

todos os processos e os acórdãos decorrentes aprovados pelo Plenário do TCU bem como todas as 

informações, providências e esclarecimentos prestados pelos Orgãos Públicos e Empresas envolvidos, 

em especial, os que foram encaminhados ao Tribunal pela MB. Acerca do sigilo de dados contidos neste 

relatório, declara desnecessária qualquer restrição de acesso. 

9. Conclusão 

386. O relatório foi organizado segundo um modelo teórico que delimita fases de processos de 

transferência de tecnologia. Denominado Modelo de Densificação Lógica, comporta as etapas de 

concepção, estruturação, formalização e controle. A delimitação das ações afetas a cada uma dessas 

fases, construída com amparo em publicações acadêmicas, entrevistas com especialistas e gestores, leis 

e normas da administração pública, serviu de paradigma para a análise de ambos os empreendimentos. 

As constatações principais são sintetizadas a seguir. 

387. No tocante à concepção dos projetos, concluímos que a decisão política de se aproveitar a 

oportunidade oferecida pelo governo francês de cooperar com o Brasil na área de defesa superou a 

orientação técnica dos projetos, apesar de estes serem caracterizados por sua complexidade e ineditismo.  
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388. Com isto, houve a imposição de prazo que tornou inexequível o esforço analítico prévio às 

negociações e às contratações acerca de elementos essenciais de um processo de inovação tecnológica, 

como: dimensionamento dos níveis tecnológicos pretendidos, participação de atores e de interesses 

relacionados à PD&I e à Base Industrial de Defesa nacional. Especificamente em relação ao Prosub, não 

foi suficientemente considerada a sua articulação com o Programa Nuclear da Marinha, de suma 

importância para a obtenção do submarino de propulsão nuclear.  

389. Por força de um planejamento incompleto, deverá haver um esforço contínuo da Aeronáutica 

e da Marinha para remodelarem seus projetos a cada etapa de sua implantação, a fim de corrigir desvios 

e compensar uma insuficiente concepção. 

390. Concluímos que, em razão da falta de um adequado exame das condicionantes dos processos 

de ToT, antes da estruturação e formalização dos projetos, o alcance dos resultados visados pelo Projeto 

H-XBR e pelo Prosub dependerá da capacidade da Aeronáutica e da Marinha, respectivamente, em 

detectar e superar os riscos que surgirem durante a execução dos empreendimentos.  

391. Com respeito à estruturação, podemos concluir que o Prosub e o Projeto H-XBR se 

ressentiram de uma análise rigorosa antes da formalização dos ajustes contratuais de elementos 

importantes para a modelagem dos empreendimentos. Não foram previamente definidos critérios para: 

a) identificar e selecionar os potenciais fornecedores brasileiros; 

b) definir e controlar as metas e obrigações a serem assumidas; 

c) delimitar os direitos de propriedade; 

d) verificar o atendimento dos padrões de qualidade e competitividade dos parceiros 

nacionais, para que alcancem as metas de nacionalização da produção; 

e) regular a aquisição de empresas de importância estratégica para a defesa por companhias 

estrangeiras, notadamente as recebedoras de tecnologias financiadas pelo governo; 

f) reter recursos humanos capacitados no âmbito dos dois empreendimentos; 

g) integrar os fornecedores de offset, setor industrial e setor de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

392. Verificamos que não houve, no momento da estruturação, uma adequada análise de 

viabilidade econômica e financeira dos projetos e do custo de manutenção e de eventuais atualizações 

dos equipamentos. 

393. Concluímos que as circunstâncias em que foram implementados o Prosub e o Projeto H-

XBR não permitiram que os órgãos envolvidos dispusessem das condições mais adequadas em termos 

de prazo, acesso a informações, capacidades técnicas para as negociações dos contratos, análise dos 

riscos e oportunidades envolvidos nos empreendimentos. Isso suscita a possibilidade de que os 
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compromissos acordados nessas condições possam ter resultado num balanceamento de custos e 

benefícios demasiadamente favorável aos particulares, em detrimento do interesse público. 

394. Quanto ao momento da formalização, concluímos que a complexidade das relações 

estabelecidas entre os diversos agentes associados aos empreendimentos não foi acompanhada de 

adequada estrutura contratual. A principal causa desta incompatibilidade é a insuficiência normativa à 

época das contratações relacionadas ao Projeto H-XBR e ao Prosub, essencialmente fundamentadas na 

Lei de Licitações. 

395. Embora a Lei 12.598/2012, resultante da conversão da Medida Provisória 544/2011, tenha 

inovado como marco normativo para as aquisições militares de grande vulto, ela ainda não se mostra 

suficiente para regrar contratações mais complexas, as quais adotam, por exemplo, engenharia contratual 

que se apresenta na forma de um contrato principal que se desdobra em outros contratos à medida que o 

projeto avança, havendo interconexões entre os vários contratos, sem que, necessariamente, se 

caracterizem em subcontratações. 

396. O que assinalamos sobre a incompatibilidade da estrutura contratual dos empreendimentos 

em relação à complexidade das relações entre os diversos agentes envolvidos é potencializado no Prosub, 

pois o alcance do seu objetivo precípuo está condicionado ao êxito de ações cuja execução não se insere 

no arranjo contratual do próprio projeto, dentre elas as atividades previstas no PNM. Importa ressaltar 

também que é essencial o efetivo cumprimento das metas de Transferência de Tecnologia para a 

obtenção, pela Marinha, de um submarino com propulsão nuclear.  

397. Outro aspecto importante a ser considerado na análise da adequação dos arranjos contratuais 

é a compatibilização dos objetos e prestações estabelecidos nas relações obrigacionais às necessidades 

que motivaram a implementação do projeto. Essa compatibilização foi prejudicada em razão de falhas 

na etapa de concepção dos empreendimentos associadas à impossibilidade de acesso a informações sobre 

as tecnologias antes das contratações. 

398. Quanto à regulação dos direitos de propriedade intelectual envolvidos no Programa de 

Nacionalização da Produção, estes serão tratados caso a caso em contratos a serem celebrados entre as 

indústrias brasileiras, a DCNS e seus fornecedores envolvidos. Concluímos que essa arquitetura 

contratual indica falha no reconhecimento de prioridades em termos de necessidades de capacitação 

tecnológica da Base Industrial de Defesa por parte da Marinha, deixando esta decisão para a DCNS e 

seus fornecedores, em visível conflito de interesses. 

399. No H-XBR, concluímos que a extensão dos direitos relativos à propriedade intelectual 

envolvidos nos projetos de cooperação industrial (ICPs) ainda resta sem o devido esclarecimento. A 

possibilidade do envolvimento de terceiros (fornecedores da Eurocopter) em processos de transferência 

de tecnologia, na condição de transferidor de conhecimento, constitui risco para a efetividade dos 
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recursos aplicados nessas transações de compensação, pois representam investimentos já contratados e 

cujo direito de uso de eventuais direitos de propriedade não se sabe se poderão ser de titularidade da 

Aeronáutica ou de empresas nacionais. 

400. Em relação à etapa de gerenciamento e controle dos projetos, concluímos que há, no Prosub, 

flagrante descompasso entre a relevância das obrigações de transferência de tecnologia previstas no 

contrato e os mecanismos concebidos para aferir e mensurar a efetivação dessa transferência. O 

instrumento contratualmente previsto para controle temporal da realização das atividades de 

transferência de tecnologia - o Plano de Aceitação de Marcos - presta-se fundamentalmente para 

viabilizar a liquidação financeira das obrigações (cumprimento formal), pouco informando sobre o 

cumprimento do seu objeto (cumprimento material). 

401. Sem dúvida, a tecnologia transferida é um ativo intangível e, portanto, de difícil mensuração. 

Porém, devem existir critérios objetivos de aferição de desempenho aptos a medir quantitativa e 

qualitativamente as ações de ToT. 

402. A interdependência da consecução dos objetivos de transferência de tecnologia em relação 

à execução dos demais contratos do Prosub demanda, igualmente, sistemas de gerenciamento e controle 

efetivos. Atrasos na absorção das tecnologias críticas acarretam atrasos na execução das obrigações 

previstas nos outros contratos. 

403. Essa dinâmica se agrava, tendo em vista a lógica do funding subjacente à operação de crédito 

externa (buyer credit), pois os juros resultantes da aplicação da taxa de compromisso em razão de atrasos 

na execução do Prosub, além de elevarem o custo do projeto, formam um passivo que reduzirá os 

recursos públicos disponíveis para o financiamento de outras políticas públicas. 

404. Atinente ao projeto H-XBR, verificamos que o procedimento para reconhecimento dos 

créditos referentes aos projetos de cooperação industrial (ICPs) ainda não se encontra definido, embora 

os projetos estejam em andamento. Além disso, ainda será contratada uma empresa terceirizada para 

acompanhar e fiscalizar os ICPs, o que reflete a incompatibilidade entre a estrutura de gestão e a de 

acompanhamento e a relevância do empreendimento. 

405. Ainda a respeito da adequabilidade dos mecanismos de gerenciamento, avaliação e controle 

das ações de ToT contratadas, concluímos que o Programa de Nacionalização da Produção (Prosub) e 

os projetos de cooperação industrial (H-XBR), em suas atuais configurações, não se mostram capazes 

de alavancar a indústria nacional, conforme prescreve a Diretriz 22 da Estratégia Nacional de Defesa, 

na medida em que envolve poucas empresas controladas por capital nacional e ainda reserva a elas 

projetos de baixo conteúdo tecnológico. 

406. No que tange a riscos e suas medidas mitigatórias, entendemos como uma boa prática, no 

Prosub, a criação da estatal Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (AMAZUL) como forma de 
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reduzir o risco de perda de recursos humanos capacitados. Entretanto, essa solução não impede que 

militares qualificados sejam afastados do projeto em razão de movimentações inerentes à carreira militar. 

Com respeito ao Projeto H-XBR, no entanto, não constatamos medidas objetivas para mitigar o risco de 

desvio de pessoal militar qualificado e mesmo de técnicos civis capacitados. 

407. Concluímos também que o arcabouço normativo nacional não ampara uma reserva de 

mercado em favor de empresas de capital nacional. Isto é agravado pela ausência, no Prosub e no H-

XBR, de medidas mitigatórias para o risco de participação de empresas de capital estrangeiro como 

beneficiárias de processos de transferência de tecnologia. Esta combinação de fatores pode resultar no 

uso de recursos públicos para financiar a instalação, no país, de empresas de capital estrangeiro (o que 

já ocorre), ou capacitar empresas de capital nacional que, posteriormente, poderão ser adquiridas por 

grupos estrangeiros. Estas duas possibilidades não atendem ao interesse público, na medida em que se 

desviam do fim visado pela END. 

408. Finalmente, informamos que, no início dos trabalhos, identificamos o Ministério da Defesa 

(MD) e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) como stakeholders 

importantes para a concepção, estruturação, formalização e controle do Prosub e do Projeto H-XBR. 

409. Em relação à participação do MD nos projetos, concluímos que seu envolvimento ainda é 

incipiente. Num primeiro momento, concentrou-se nas negociações políticas relativas a parcerias, 

acordos e ajustes técnicos que balizaram a formalização dos contratos. Concretizadas as contratações, a 

atuação do MD vem se caracterizando por um esforço de melhoria da forma de gestão e 

acompanhamento dos grandes projetos, materializado na edição da Portaria MD 1.537, de 2011. 

Entretanto, as deficiências verificadas na concepção, estruturação, negociação e conformação jurídica 

do Prosub e do Projeto H-XBR, associadas às perspectivas de ampliação da demanda por produtos 

estratégicos de defesa, exigem a adoção de instrumentos de gestão e controle mais consistentes e 

integrados do que os atualmente utilizados pelo Ministério da Defesa.  

410. Quanto à SAE/PR, esta informa (peça 28, p.1) que não se envolveu na formulação de 

políticas públicas específicas para apoiar o Prosub e o H-XBR, embora tenha por atribuição contribuir 

para a construção da agenda governamental relacionada à área da Defesa. 

10. Propostas de encaminhamento 

 

411. Ante o exposto, submetemos o presente relatório de auditoria operacional à consideração 

superior, propondo: 

(i) Recomendar ao Ministério da Defesa (MD) que: 

a. sistematize o processo de avaliação e aprovação de investimentos que envolvam 

transferência de tecnologia, sem prejuízo do estabelecimento de regras específicas por parte 
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dos Comandos Militares, devendo a sistematização, pelo menos, refletir o nível de 

maturidade tecnológica do comando militar que desenvolverá o empreendimento, bem como 

da Base Industrial de Defesa Nacional (BID) que poderá ser beneficiada mediante acordos 

de transferência de tecnologia; 

b. atualize a Portaria Normativa 764/ MD, de dezembro  de  2002, no uso da competência que 

lhe atribui o artigo 19 do Decreto 7.970, de março de 2013, no sentido de estabelecer critérios 

mínimos de seleção e de inserção da indústria de defesa em empreendimentos militares que 

envolvam acordos de compensação, sem prejuízo do estabelecimento de parâmetros 

específicos por parte dos Comandos Militares em cada caso concreto; 

c. promova a integração entre as Forças Armadas, os fornecedores de offset, o setor industrial 

privado e o setor de P, D & I civil e militar, de modo a evitar a duplicação de esforços em 

áreas de atuação que lhes sejam comuns, estimulando o compartilhamento de quadros, ideias 

e recursos, nos moldes da Estratégia Nacional de Defesa; 

d. acompanhe os projetos de investimento relacionados à aquisição ou ao desenvolvimento de 

materiais de emprego militar de forma integrada, utilizando, por exemplo, carteira de 

projetos ou portfólio, em que constem informações que permitam avaliar: cumprimento de 

cronograma, controle de custo, controle de escopo e o histórico das alterações dessas 

variáveis; 

e. acompanhe a evolução das transações de compensação dos Comandos Militares, por 

exemplo, por meio de banco de créditos de compensação, identificando as empresas 

beneficiárias e os valores a elas associados; 

f. avalie a utilidade e a viabilidade operacional e financeira de implantar sistema informatizado 

de acompanhamento de investimentos do setor de defesa, com as finalidades de resguardar 

dados e informações, de evitar a multiplicidade de controles e de proporcionar a gestores e 

a outros interessados informações relevantes, fidedignas e tempestivas; e 

g. avalie, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República e com a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a necessidade de promover avanços no 

marco regulatório das aquisições do setor de Defesa, a fim de conferir maior segurança 

jurídica aos contratos celebrados pelos Comandos Militares e permitir desenhos contratuais 

mais adequados à complexidade das relações entre fornecedores, beneficiários de transações 

de offset, governo e outros intervenientes.  

(ii) Recomendar ao Comando da Marinha que:  

a. estabeleça indicadores para mensurar a evolução dos processos de transferência de 

tecnologia do Prosub, para avaliar de forma objetiva os benefícios de se onerar a 
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aquisição/desenvolvimento de equipamentos sob o argumento de que haverá capacitação da 

indústria nacional, ou da própria Força; e 

b. adote medidas de retenção de recursos humanos capacitados nos processos de transferência 

de tecnologia do Prosub, com vistas a garantir a transmissão dos conhecimentos adquiridos 

mediante transferência de tecnologia. 

 (iii) Determinar ao Comando da Marinha que mantenha controle de todos os custos relacionados 

ao Prosub e demais projetos sob sua gestão, incorporando a estes custos, entre outros, os 

valores pagos a título de juros e de taxa de compromisso referentes às operações de crédito 

contratadas para financiá-los, a fim de se obter a verdadeira dimensão do volume de 

recursos públicos alocados a cada projeto. 

(iv) Recomendar ao Comando da Aeronáutica que: 

a. intervenha nos projetos de cooperação industrial para que as indústrias selecionadas 

detenham os direitos de propriedade intelectual referentes às tecnologias absorvidas; 

b. estude a possibilidade de adotar medidas de retenção de recursos humanos durante e após a 

execução do Projeto H-XBR, a fim de evitar que recursos públicos empregados em 

capacitação profissional sejam perdidos; 

 (v) Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 

a. mantenha controle de todos os custos relacionados ao Projeto H-XBR e demais projetos sob 

sua gestão, incorporando a estes custos, entre outros, os valores pagos a título de juros e de 

taxa de compromisso referentes às operações de crédito contratadas para financiá-los, a fim 

de se obter a verdadeira dimensão do volume de recursos públicos alocados a cada projeto; 

e 

b. formalize critérios para reconhecimento dos créditos relativos aos Projetos de Cooperação 

Industrial, considerando, em especial, o fato de que tais processos de transferência de 

tecnologia se encontram em curso. 

(vi)  Encaminhar ao Comando da Marinha, ao Comando da Aeronáutica e à Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados cópia da Decisão a ser proferida 

nos autos do presente processo de fiscalização e do Relatório e Voto que a fundamentarem. 

(vii) Determinar, com fundamento no art. 3º da Lei 12.527/2011, na manifestação do Comando da 

Marinha (Peça 82, páginas 13 e 14) e nas classificações de sigilo registradas pelos comandos 

militares nos documentos que integram o processo, que se remova o sigilo do relatório de 

auditoria e de seus anexos e apêndices, mantendo-o sobre as demais peças do processo, na 

extensão do que delimita o art. 24, § 1º, III, da Lei 12.527/2011, de forma que se possa dar a 

máxima transparência à sociedade da apreciação do Tribunal acerca do andamento do 
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processo de transferência de tecnologia no âmbito do Programa de Submarinos da Marinha e 

do Projeto H-XBR, da Força Aérea. 

5. Em despacho constante da peça 85, o Sr. Diretor Técnico posiciona-se em relação às 

conclusões da equipe técnica do seguinte modo: 

HISTÓRICO 

2. O Programa de Submarinos da Marinha (Prosub) objetiva o desenvolvimento da 

capacidade doméstica de projetar e de construir submarinos, inclusive de propulsão núcleo-elétrica. 

Ele alinha-se às metas consignadas no Programa Nuclear da Marinha (PNM) iniciado em 1978, que 

também inclui o domínio do ciclo completo do combustível físsil. O empreendimento possui elevado 

conteúdo de transferência de tecnologia e deverá impactar a indústria nacional. No contexto militar, 

ampliará acentuadamente a capacidade de dissuasão da Armada.  

3. O Prosub prevê, além da construção de quatro submarinos convencionais e um nuclear, a 

disponibilização de uma base e de um estaleiro destinados, respectivamente, à manutenção e à 

construção desses ativos. Os valores estimados para a execução total dos projetos associados ao 

Programa de Submarinos é de R$ 27,33 bilhões a preços de junho de 20132: base e estaleiro, R$ 7,88 

bilhões (2009-2016); um submarino nuclear, R$ 8,91 bilhões (2009-2025); quatro submarinos 

convencionais, R$ 10,54 bilhões (2010-2025). A principal contratada é a Direction des Constructions 

Navales Services (DCNS), empresa pública controlada pelo governo francês. 

4. O projeto H-XBR destina-se ao desenvolvimento e produção, no Brasil, de 50 

helicópteros de médio porte e emprego geral para os três Comandos Militares e para a Presidência da 

República. Ele é resultado de uma proposta da EADS3, de 13/2/2008, e envolve transferência de 

conhecimento para a produção local da aeronave, além da ampliação da capacidade de produção da 

Helibras. A principal contratada é Eurocopter, empresa europeia, por intermédio de consórcio 

integrado pela Helibras. O projeto foi estimado em R$ 5,11 bilhões com prazo de execução de 2008 

a 2017. 

5. Esta auditoria acabou por revelar-se uma tarefa extremamente complexa. A apreciação 

de transações envolvendo transferência de tecnologia militar era inédita nesta Corte quando do início 

do trabalho. A aridez do tema não tinha, portanto, na experiência anterior, um ponto de partida. Todo 

o conhecimento de base, necessário para permitir as interações iniciais com os auditados, teve de ser 

construído do zero. A preparação inicial exigiu extensa pesquisa bibliográfica, consultas a 

especialistas e entrevistas com gestores. Ao cabo, o esforço gerou um modelo de análise, 

posteriormente validado em painel, que guiou a execução da auditoria.  

6. A compreensão da importância das transações de tecnologia no âmbito dos 

empreendimentos, objeto da fiscalização, dependia também de uma visão ampla de cada um deles, 
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incluindo o conhecimento de aspectos gerais das tecnologias envolvidas, do significado estratégico 

das aquisições, da engenharia financeira envolvida nas contratações, do trâmite orçamentário, do 

atendimento de requisitos legais, entre outros conhecimentos.  

7. O Tribunal já havia apreciado ambos os empreendimentos sob enfoques distintos, 

experiência que acabou por se revelar valiosa para este trabalho. 

8. No caso do H-XBR, ele havia sido anteriormente auditado no bojo do TC 009.996/2010-

9 – levantamento. Segundo constatado naqueles autos, a decisão de iniciar o projeto foi de cunho 

político. Teve por norte atender às necessidades das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, viabilizar 

o aproveitamento das possibilidades de um acordo militar entre Brasil e França, que possibilitaria a 

obtenção de tecnologias e o desenvolvimento da indústria doméstica. Conforme evidenciado no 

processo, a delimitação dos elementos definidores do Projeto H-XBR, tais como os atores e interesses 

envolvidos, objetivos e obrigações assumidas, ressentiu-se da ausência de um marco regulador mais 

formal e abrangente, compatível com a envergadura do esforço de integração de diversos agentes 

públicos e privados em uma iniciativa ambiciosa.  O levantamento indicou a pertinência de se fazer 

uma auditoria na área de transferência de tecnologia. A proposição não foi contudo apreciada no bojo 

do acórdão 1170/2011 – TCU – Plenário em razão de haver sido noticiado pela Unidade Técnica o 

início da presente fiscalização. 

9.  Com respeito ao Prosub, quatro processos de controle externo foram autuados para 

fiscalizar o programa: 

a) TC 013.537/2009-9, levantamento de natureza operacional no Prosub e no Programa 

Nuclear da Marinha; 

b) TC 027.921/2010-7, auditoria de natureza operacional na dinâmica orçamentária e 

financeira do Prosub; 

c) TC 008.299/2010-2, auditoria de natureza operacional na estrutura de gestão do Prosub e 

do PNM; 

d) TC 027.943/2010-0, auditoria de conformidade nas obras do Estaleiro e da Base Naval 

de Itaguaí/RJ; 

 

10. No TC 013.357/2009-9, foram observados riscos para a obtenção do completo domínio 

do ciclo do combustível nuclear com a escala requerida, assim como, para o atendimento tempestivo 

das licenças ambientais e radiológicas para a instalação do laboratório de teste do protótipo do reator 

nuclear, considerando em especial o entrelaçamento desse propulsor com a consecução do projeto do 

submarino nuclear. Evidenciou-se, também, a inconsistência da distinção entre marcos e marcos 

críticos nos contratos do Prosub, capazes de gerar insegurança jurídica na eventualidade da aplicação 
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de sanções. Destacou-se a inexistência de um órgão único responsável pela gestão do 

empreendimento, assim como a imprecisão da definição de itens relativos aos submarinos. Apontou-

se a celebração de contrato de construção do estaleiro e base naval com base em preços preliminares 

e o início desses empreendimentos sem a obtenção prévia de licenças ambientais e nucleares. 

Também foi destacado o elevado risco para o projeto da gestão orçamentária do governo federal.  

11. Ao cabo, foi prolatado o Acórdão 2176/2010-P. No decisum, além de ser determinada a 

ciência dos principais resultados havidos na auditoria ao Comando da Marinha, Ministério da Defesa 

e Comissões de Relações Exteriores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, foi expedido um 

alerta à Casa Civil, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Fazenda de que 

eventuais contingenciamentos e atrasos no cumprimento de obrigações financeiras relacionadas aos 

contratos do Programa de Submarinos poderiam dar ensejo ao pagamento de vultosas multas e, ainda, 

comprometer todo o sucesso da iniciativa governamental em questão e gerar prejuízos ao erário e a 

toda a sociedade brasileira 

12. No trabalho seguinte, TC 027.921/2010-7, foram constatados impactos danosos ao 

empreendimento decorrentes da gestão orçamentária e financeira do governo. Verificou-se o aumento 

de despesas em razão do pagamento de taxas de compromisso em escala maior do que a prevista no 

cronograma de implantação dos projetos e da atualização monetária nos contratos comerciais. 

Identificou-se o risco de perda de credibilidade e de desgaste da imagem do país por atrasos oriundos 

da gestão orçamentário-financeira irregular. Conforme proposto e acolhido pelo Acórdão 1039/2011 

– TCU – Plenário, determinou-se aos órgãos envolvidos na execução e no aporte de recursos ao 

projeto que adotassem medidas para garantir a alocação, de forma continuada, dos recursos 

financeiros necessários ao Prosub, de modo a garantir-lhe a execução e evitar seu encarecimento. 

13. O trabalho realizado sobre a estrutura de gestão do Prosub e do Programa Nuclear da 

Marinha, TC 008.299/2010-2, constatou a ausência de gerenciamento de riscos; a carência de recursos 

humanos para o corpo gerencial dos programas; a ausência de estruturação analítica do programa que 

permitisse a clara visualização de todas as frentes de trabalho e suas inter-relações; a baixa 

capacitação e experiência em gerenciamento de projetos da equipe de gerenciamento dos programas; 

entre outros achados de relevo. A partir das constatações havidas, foi editado o Acórdão 1314/2011 

– TCU – Plenário que, entre outras recomendações, sugeriu ao Comando da Marinha que: instituísse 

uma unidade de coordenação do Programa (conjunto de iniciativas destinadas à obtenção de 

submarinos, inclusive o nuclear, e das condições de projetá-los, construí-los e operá-los, “Prosub + 

PNM”); elaborasse uma sistemática para identificação, avaliação e tratamento de riscos do Programa; 

implementasse medidas para capacitação e retenção de profissionais para o Programa; elaborasse a 

estrutura analítica do Prosub que estabelecesse, com precisão, o escopo, os objetivos, as 



ANEXO A – RELATÓRIO DO TCU SOBRE O PROSUB 
                       
                       TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 005.910/2011-0 

 

90 

 

responsabilidades e as interligações (dependências e precedências) de todos os subprogramas, 

projetos e ações, a fim de garantir a devida integração desses componentes e a demarcação do 

conjunto de todas as ações envolvidas no Programa. 

14. Na auditoria de que trata o TC 027.943/2010-0, foram fiscalizadas as obras de construção 

da base e do estaleiro naval integrantes do Programa de Submarinos. Foi constatada, inicialmente, a 

inexistência de projeto básico global e a incompletude do projeto básico da Unidade de Fabricação 

de Estruturas Metálicas, que impediam a delimitação dos riscos técnicos associados ao 

empreendimento e dos recursos para financiá-lo. Além disso, evidenciou-se a ocorrência de 

sobrepreço, superfaturamento e de gestão orçamentário-financeira irregular. Como consequência, foi 

sugerida a suspensão cautelar das obras. Tendo optado por oitiva prévia, a continuidade da apreciação 

do empreendimento levou à edição do Acórdão 711/2013 – P em que se deliberou pela necessidade: 

de se verificar a implementação, pela Marinha, de compensações devido a pagamentos com 

sobrepreço; de interromper o uso irregular de conta bancária; de se proceder à apreciação dos preços 

dos projeto básico global (apresentado posteriormente à conclusão do relatório em que foi constatada 

sua inexistência); de se verificar os controle internos da Diretoria de Obras Civis da Marinha 

(encarregada do empreendimento). Essas medidas ainda estão sendo implementadas. 

 

ACHADOS 

15. Do conjunto de auditorias realizadas em ambos os empreendimentos, verificou-se que a 

cessão do conhecimento foi o elemento determinante para a escolha dos fornecedores principais. 

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar o processo de transferência de tecnologia inserto nos 

ajustes firmados para a consecução do Programa de Submarinos da Marinha e do Projeto H-XBR da 

Força Aérea. 

16. Como mencionado no item 5, a apreciação dos processos de transferência de tecnologia 

demandou a formulação de um modelo de análise. Conforme preconiza o modelo, há quatro 

momentos ou fases em processos dessa natureza: a concepção, a estruturação, a formalização e o 

controle. Nesse arranjo, passa-se progressivamente do mapeamento geral das necessidades e das 

restrições envolvidas no negócio (concepção) para a definição sistêmica, clara e atualizada dos 

projetos, subprojetos, atividades, tarefas envolvidas e seus respectivos objetivos e objetos 

(estruturação). Essa visão integrada dos elementos necessários à condução do projeto, que deve ser 

obtida na segunda fase, define o arcabouço para a formalização dos contratos, quando são firmados 

os ajustes que delimitam as relações jurídicas (formalização). Na etapa final, cuida-se de garantir a 

presença de elementos de controle que minimizem riscos e assegurem o alcance dos objetivos 

(controle). 
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17. Especificamente, conforme estabelecido no modelo, a análise da fase de concepção previa 

verificar se haviam sido delimitados os objetivos visados, identificadas as fontes de financiamento e 

realizada a apreciação preliminar das vulnerabilidades e oportunidades associadas ao 

empreendimento, assim como da sustentabilidade (continuidade) dos empreendimentos. 

18. Com respeito à fase subsequente, que cuida da arquitetura do investimento, procurou-se 

verificar se houve a conformação dos processos de transferência de conhecimento/tecnologia aos 

objetivos das políticas e planos governamentais, ao desenvolvimento da indústria de defesa e ao 

incentivo do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

19. No tocante à fase de formalização, tratou-se de verificar a existência de estrutura 

contratual que abarcasse a precisa definição dos critérios de seleção de atores que participariam da 

absorção do conhecimento a ser transferido e dos parâmetros que regulam os direitos de propriedade 

dos desenvolvimentos oriundos do processo de transferência do conhecimento. 

20. Por fim, na fase derradeira, foram considerados os mecanismos de controle 

implementados para assegurar a efetiva apropriação do saber e o correto uso do novo conhecimento 

pelas entidades beneficiadas. 

21. Mais rica em detalhes no tópico conclusão do relatório, a síntese dos achados é vertida a 

seguir.  

22. Com respeito à fase de concepção dos empreendimentos, argui-se que a decisão política 

de se aproveitar oportunidade oferecida pela França, de cooperar com o Brasil na área de defesa, 

resultou em imposição de prazos exíguos para o esforço analítico prévio acerca dos elementos 

essenciais para a implementação de um processo de inovação tecnológica. Assim, houve limitação de 

tempo para o estabelecimento de critérios para seleção e participação de atores do segmento 

industrial, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem assim para a delimitação dos níveis de 

conhecimento que deveriam ser adquiridos.  

23. Acerca da estruturação dos empreendimentos, conclui-se não terem sido previamente 

delimitados os critérios para: identificar e selecionar os potenciais fornecedores brasileiros; definir e 

controlar  metas e obrigações a serem assumidas pelos intervenientes; delimitar os direitos de 

propriedade; atestar o atendimento dos padrões de qualidade e competitividade dos parceiros 

nacionais; controlar o alcance das metas de nacionalização da produção; regular a aquisição de 

empresas de importância estratégica para a defesa; reter pessoal qualificado no âmbito dos 

empreendimentos. Ainda com respeito à estruturação, verificou-se ausência de análise pormenorizada 

da viabilidade econômica e financeira dos investimentos e dos custos da manutenção e das eventuais 

atualizações dos meios a serem obtidos antes da formalização contratual. 
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24. Com respeito à etapa de formalização, considera-se que o arcabouço legal disponível à 

época das contratações não comportava a complexidade das relações estabelecidas entre os diversos 

intervenientes nos empreendimentos, tendo resultado em inadequada estruturação contratual. Embora 

a Lei 12.598/2012, resultante da conversão da Medida Provisória 544/2011, tenha inovado como 

marco normativo para as aquisições militares de grande vulto, ela ainda não se mostra suficiente para 

regrar contratações mais complexas, as quais adotam, por exemplo, engenharia contratual que se 

apresenta na forma de um contrato principal que se desdobra em outros contratos à medida que o 

projeto avança, havendo interconexões entre os vários ajustes sem que, necessariamente, se 

caracterizem em subcontratações.  

25. Outro aspecto mencionado, especificamente associado ao Programa de Submarinos, diz 

respeito à sua dependência pela conclusão do Programa Nuclear da Marinha. É no âmbito deste 

Programa que a Marinha desenvolve o protótipo do reator nuclear, etapa essencial a ser atingida para 

que o Prosub seja levado a termo. 

26. Aponta-se a falta de uma regulação geral dos direitos de propriedade em ambos os 

empreendimentos. No caso do Prosub, esse ajuste é feito caso a caso nos contratos firmados entre a 

DCNS e suas fornecedoras, em uma situação propícia ao conflito de interesses. No H-XBR, a 

possibilidade de absorção de tecnologias por subsidiárias da transferidora complica a definição do 

detentor do direito de propriedade do conhecimento.  

27. No que concerne à etapa de gerenciamento e controle, verificou-se a necessidade de se 

estabelecerem critérios objetivos para a aferição da transferência de tecnologia. A absorção dos 

conhecimento é crítica para a implementação dos projetos sendo que falhas ou atrasos nessa área 

podem impossibilitar a concretização dos objetivos colimados nos dois empreendimentos. 

28. Conforme relacionado neste parecer, o Tribunal tem acompanhado o desenrolar do 

Programa de Submarinos (Prosub) e do Projeto de Helicópteros da Força Aérea (H-XBR). Muito do 

que foi no passado realizado já resultou em impactos importantes para os empreendimentos, com 

especial destaque para as medidas adotadas pela Marinha ainda antes da conclusão do trabalho 

conduzido sob o TC 008.299/2010-2, em decorrência dos questionamentos realizados durante a 

execução da auditoria, que consistiram: na introdução de ferramentas de gestão de projeto; no ajuste 

estabelecendo obrigações recíprocas entre os responsáveis pelo Programa de Submarinos e pelo 

Programa Nuclear; na captação de recursos humanos; na ampliação da estrutura de governança do 

Prosub (peça relativa ao pronunciamento da unidade). 

29. De igual forma, a atuação havida no TC 027.921/2010-7, descrita no item 12,  muito 

provavelmente influenciou a decisão do governo de inserir o Prosub e o H-XBR no Programa de 

Aceleração do Crescimento, contribuindo, nesse sentido, para a redução dos riscos oriundos da gestão 
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orçamentária para a consecução de ambos. No Acórdão que apreciou a auditoria, foi recomendado ao 

Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à Casa Civil que: 

acompanhassem sistematicamente os cronogramas de execução contratual e de realização de 

desembolsos do Prosub, de modo a minimizar incompatibilidades entre os prazos contratados e a 

liberação de limites de gastos ao Ministério da Defesa, com o objetivo de evitar a execução 

antieconômica do programa; e avaliassem, de forma sistemática, se o custo dos eventuais 

contingenciamentos aplicados sobre os investimentos ligados ao Prosub, que contam com recursos 

advindos de financiamento externo, seria efetivamente menor que os ganhos advindos do eventual 

incremento do resultado primário, no caso concreto, com a redução dos investimentos do Prosub. 

30. À semelhança das atuações passadas, acredito que a presente auditoria deverá produzir 

reflexos positivos para ambos os investimentos.  

31. Uma última anotação sobre transferência de conhecimento. A operação das novas 

plataformas também vai depender do desenvolvimento de um conjunto de novos saberes, em especial 

porque divergem bastante, em sistemas, capacidades, armamentos, porte, performance, entre outras 

características, das atualmente empregadas..  

32. Vejamos o caso do submarino nuclear. Essa plataforma irá exigir toda uma nova doutrina 

de operação, em especial, por conta de sua enorme capacidade e da complexidade de seus sistemas. 

Em consequência, exigirá, também, uma nova doutrina de treinamento das tripulações.  

33. O abandono dessa embarcação, por dano irrecuperável, demandará o atendimento de 

requisitos muito mais estritos do que no caso de um submarino com propulsão diesel-elétrica devido 

ao risco muito maior que representa seu sistema propulsor para o meio ambiente. O próprio resgate 

da tripulação pode ter como complicador sua eventual contaminação com material radioativo, o que 

exigirá o emprego de novos procedimentos médicos e de segurança radiológica. 

34. Os planos de contingências para a eventualidade de acidentes radioativos, que precisarão 

ser estabelecidos, agora não se restringirão a pontos fixos, como no caso de reatores fixos em terra. 

Devido à mobilidade do reator naval, esses planos, além de cobrirem a área das bases onde ele vier a 

ser ancorado, e do estaleiro em que estiver sendo construído ou manutenido, também deverão 

considerar a área em torno do próprio submarino. Mesmo o descomissionamento desse tipo de meio 

exigirá protocolos de ação inteiramente novos para a Marinha. 

35. Esses são aspectos relacionados à transferência de tecnologia que não foram 

pontualmente cuidados no relatório de auditoria, mas que são relevantes para o sucesso do 

empreendimento e sua continuidade.  

 

ENCAMINHAMENTO 
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36. Observo que as manifestações dos gestores não invalidaram os achados ou mesmo 

questionaram seus fundamentos, de forma que é possível afiançar que as constatações havidas neste 

processo são procedentes e as recomendações nele contidas, pertinentes. 

37. Assim, manifesto minha concordância com as conclusões e o encaminhamento 

declinados no relatório de auditoria. 

 

6. O Sr. Secretário de Controle Externo, por sua vez, anui à proposta de encaminhamento acima 

transcrita, acrescentando apenas a comunicação dos termos do presente feito ao Sr. Jairo Cândido, 

Diretor-Titular do Departamento de Indústria de Defesa – Comdefesa da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo. 

7. A peça 83 dos autos refere-se à solicitação do Comandante de Comunicações e Guerra 

Eletrônica do Exército de envio de Relatórios referentes à transferência de tecnologia do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Projeto HXBR, com a finalidade de orientar as 

atividades de transferência de tecnologia no âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON). 

 

 É o relatório. 

 

VOTO 

 

A presente auditoria operacional, decorrente de determinação contida em despacho por mim 

exarado nos autos do TC 003.519/2011-2, teve como foco os processos de transferência de tecnologia 

(ToT) de dois programas militares de grande importância estratégica para o país: o Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e o Projeto H-XBR. Ao longo da ação de fiscalização, 

avaliou-se a conformidade com o ordenamento jurídico (principalmente em relação aos Decretos nºs 

5.484/2005 e 6.703/2008), os modelos de transferência de tecnologia adotados, a forma e a efetividade 

da articulação entre órgãos e entidades públicas e privadas envolvidas, além das práticas de gestão e 

controle utilizadas nos programas. 

2. Os mecanismos de transferência de tecnologia são objeto de estudos teóricos que, no Brasil, 

estão atrasados em duas décadas se comparados com países centrais como Estados Unidos e Inglaterra 

(Stal & Fujino, 2002, apud Garnica & Torkomian, 2009, p. 625)1. Além disso, o tema transferência de 

 
1 STAL, E. & FUJINO, A. A propriedade intelectual na universidade e o papel das agências de fomento. In: SIMPOSIO DE 

GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 22, 2002, Salvador. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, 

2002, apud GARNICA, Leonardo Augusto e TORKOMIAM, Ana Lúcia V.  Gestão de tecnologia em universidades: 
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tecnologia (ToT) é relativamente novo aqui e considerado emergente no resto do mundo (Reisman, 

2004)2. Por estas razões, a presente auditoria operacional tem um caráter de pioneirismo que me leva a 

louvar a competência com que ela foi levada a efeito pela equipe de técnicos deste Tribunal. 

3. Entre os modelos teóricos existentes, o da tripla hélice de Etzkowitz &Leydesdorf (2000)3, 

coloca o governo na função de articulação, estímulo e suporte às relações de transferência de tecnologia, 

de forma a criar um ambiente propício à inovação , à geração e à difusão do conhecimento necessário 

ao desenvolvimento da sociedade. As políticas públicas de inovação tecnológica, portanto, devem ser 

formuladas de modo que os investimentos sejam convertidos inteiramente em benefício da sociedade. 

No entanto, como veremos a seguir, historicamente o Brasil tem se caracterizado pela falta de articulação 

entre empreendedores, representados pela base industrial e tecnológica existente, e formuladores de 

políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação (CTI), acarretando distanciamento entre os 

investimentos públicos de CTI e a demanda por inovação do setor privado.  (Closs & Ferreira, 2012, pp. 

419, 420 e 431)4. 

4. A questão fulcral no processo de transferência de tecnologia é que ele só se completa e se 

torna efetivo quando satisfeitas duas condições: a) a disposição do transferidor em transferir a tecnologia; 

e b) o receptor deve ter meios de absorver o conhecimento transferido (Takahashi, 2005, p. 256, apud 

Dias & Porto, 2013, p. 266)5. Para que isso seja atingido em qualquer prática compensatória de offset, 

como é chamada, é preciso ter claros os objetivos, o nível da capacidade técnico-científico e industrial 

do país, a existência de tecnologias locais passíveis de serem utilizadas ou aprimoradas, as estimativas 

de custos dos ativos a serem desenvolvidos e a capacidade técnico-científica e industrial para a absorção 

e a aplicação da tecnologia transferida. Ao longo da leitura do relatório acima transcrito, percebe-se que 

muitos desses procedimentos não foram observados em sua integridade e nem as condições foram 

avaliadas pelos órgãos envolvidos no Prosub e no Projeto H-XBR, segundo esses mesmos órgãos 

reconhecem. 

5. Essas dificuldades vêm de muito, vez que a transferência de tecnologia na área militar não é 

novidade no Brasil. Ela remonta, no mínimo, aos anos seguintes ao término da Segunda Guerra Mundial, 

 
uma análise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio à transferência de tecnologia no Estado de 

São Paulo. Gest. Prod., São Carlos, v. 16, n. 4, p. 624-638, out.-dez. 2009, p. 625. 

2 REISMAN, A. Transfer of technologies: a cross-disciplinary taxonomy. Omega, v. 33, p. 189-202, 2005. Disponível em: http:// 

dx.doi.org/10.1016/j.omega.2004.04.004, apud Closs & Ferreira, 2012, p. 419) 
3 ETZKOWITZ, H. & LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of 

university-industry-government relations. Research Policy, n. 29, 2000. 

4 CLOSS, Lisiane Quadrado & FERREIRA, Gabriela Cardozo. A transferência de tecnologia universidade-empresa no 

contexto brasileiro: uma revisão de estudos científicos publicados entre os anos 2005 e 2009. Gestão & Produção, 

São Carlos, v. 19, n. 2, 2012. 

5 TAKAHASHI, V. P. Transferência de conhecimento tecnológico: estudo de múltiplos casos na indústria farmacêutica. 

Gestão & Produção, 12(2), 255-269. doi: 10.1590/S0104-530X2005000200009, apud DIAS, A. A.  & PORTO, G. 

S. Gestão de Transferência de Tecnologia na Inova Unicamp. RAC, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, art. 1, pp. 263-284, 

Maio/Jun. 2013, p. 266. 
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quando o Brasil e a Argentina tiveram a oportunidade única de contratar os serviços de equipes de 

técnicos e cientistas alemães para a transferência de tecnologias militares que não interessavam às forças 

de ocupação vitoriosas. 

6. À época, a estrutura de pesquisa e de produção de material bélico de ambos os países era 

muito precária se comparada à existente na Alemanha, mas era a melhor que se poderia encontrar na 

América Latina. Apesar das parcas condições existentes, equipes inteiras de pessoal, com alto nível de 

qualificação técnica e científica, foram contratadas por ambos os países (Stanley, 2004)6. 

7. Inicialmente encarregadas de projetar equipamentos sofisticados, essas equipes não levaram 

em conta necessidades e características dos países anfitriões, e os resultados confirmaram as conclusões 

dos estudos históricos sobre transferência de tecnologia: só quando é possível adaptar as tecnologias 

importadas às condições locais é possível falar em êxito no processo de transferência, e tal adaptação, 

por sua vez, só é possível quando existirem condições tecnológicas e conhecimentos locais adequados 

(Rosenberg, 1982 e Polland, 1987, apud Stanley, 2004)7. 

8. Ao contrário do que se poderia pensar, a rejeição de tecnologias avançadas não deve ser 

avaliada necessariamente como evidência de atraso tecnológico, mas como uma decisão informada, 

tomada com base em um conhecimento profundo das necessidades e das possibilidades locais (Radkau, 

1989, pp. 11-22, apud Stanley, 2004)8. 

9. Temos um exemplo de tentativa frustrada de implantação de tecnologia avançada em nossa 

História: o helicóptero Beija-flor foi desenhado pelo projetista alemão Focke após o fracasso de seu 

projeto mais ambicioso, chamado Convertiplano. O Beija-flor resultou de um duro aprendizado das 

autoridades da Força Aérea Brasileira, que passaram a estipular os projetos a serem desenvolvidos pelas 

equipes estrangeiras, concentrando-se em tecnologias apropriadas à nossa realidade.  

10. Outra mostra do acerto desse posicionamento foi o sucesso comercial da aeronave 

Bandeirante, que, com sua simplicidade, robustez e adequação às necessidades do país, foi resultado do 

abandono das tentativas anteriores de produzir tecnologia sofisticada, ainda que tenha representado 

custos muito superiores ao que seria razoável (Stanley, 2004). 

 
6 STANLEY, Ruth. Transferencia de tecnología a través de la migración científica: ingenieros alemanes en la industria 

militar de Argentina y Brasil (1947-1963). Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad. vol.1 nº 2. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./abr. 2004. 

7 ROSEMBERG, Nathan. The International Transfer of Industrial Technology: Past and Present. In: OCDE (ed.), North-

South Technology Transfer. The Adjustment Ahead. Analytical Studies,París, OCDE;  Pollard, 1987; POLLARD, 

Sidney (1987): "Die Übernahme der Technik der britischen industriellen Revolution in den Ländern des 

europäischen Kontinents", en PIRKER, T. (ed.), Technik und industrielle Revolution,Opladen, Westdeutscher 

Verlag: 159-167; apud Stanley, 2004) 

8 RADKAU, Joachim. Technik in Deutschland. 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main, Suhrkamp,1989, 

apud Stanley, 2004. 
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11. Como o oferecimento de offset faz parte do processo de barganha entre os fornecedores de 

equipamentos militares para convencer seus compradores a fechar negócio (Waller, 2003. p. 226)9, 

acredito que havia pelo menos alguma margem de manobra para negociar termos mais favoráveis ao 

interesse público antes da fase de formalização, com tempo suficiente para definir os escopos das 

tecnologias a serem transferidas, dimensionar os níveis tecnológicos e aprofundar-se nas informações 

sobre a tecnologia ofertada. 

12. Os grandes interesses nacionais não justificam a atitude adotada. Não procede a afirmação 

de que os valores empregados no Prosub são irrisórios diante dos benefícios que o alcance de seus 

objetivos trará para a defesa e proteção dos recursos naturais do país. Só seria um argumento plausível 

se os recursos públicos fossem ilimitados, o que não condiz com a realidade. A otimização do emprego 

dos recursos públicos é imperiosa para todo e qualquer gestor, uma vez que recursos despendidos sem o 

retorno em um montante no mínimo equivalente ao esforço de toda a sociedade para obtê-lo, tem os 

mesmos resultados negativos que os desvios de finalidade e as malversações, entre eles estão 

necessidades sociais prementes, tais como saúde, segurança e educação, insatisfeitas pela péssima 

qualidade dos serviços públicos prestados. 

13. Deste modo, entendo que a decisão política de aproveitar imediatamente a oportunidade de 

cooperação tecnológica Brasil-França, sem que se tivesse uma noção clara da capacidade de absorção 

tecnológica da Base Industrial de Defesa, um planejamento prévio de metas a serem alcançadas e uma 

análise rigorosa dos termos propostos pela outra parte, não respeitou as lições da História.  

14. Por conta da ausência de uma análise prévia das condicionantes dos processos de 

transferência de tecnologia, acredito que o sucesso do Prosub e do Projeto H-XBR dependerá mais uma 

vez da nossa capacidade de detecção e superação dos riscos surgidos ao longo do cumprimento dos 

termos contratuais. O relatório transcrito acima traz um conjunto de impropriedades e oportunidades 

verificadas na concepção, estruturação, formalização e controle dos projetos, como veremos 

resumidamente a seguir. 

  

II 

  

15. A conclusão da fase de concepção do projeto H-XBR em 22 dias é uma mostra contundente 

da ênfase dada ao aproveitamento da oportunidade oferecida pela França, o que refletiu na exiguidade 

do tempo disponibilizado aos órgãos envolvidos, como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), para fazer as análises necessárias para evitar várias das distorções 

verificadas.  

 
9 WALLER, Robert L. The use of offsets in Foreign Military Sales. Acquisition Review Quaterly, Summer, 2003, fl. 226. 
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16. As circunstâncias em que nasceram os dois projetos também impossibilitaram que órgãos 

institucionalmente imbuídos de competência e poder legal interferissem de forma benéfica em todo o 

processo. 

17. A análise prévia dos projetos de transferência por parte do MDIC teve como principal 

obstáculo a exiguidade dos prazos. Apesar disso, algumas impropriedades foram evitadas com 

antecedência e outros estão sendo corrigidos aos longo da execução dos contratos no âmbito do Projeto 

H-XBR. Entre as falhas iniciais, estavam a ausência de especificação das empresas participantes de cada 

projeto e das instituições de pesquisa nacionais que desenvolveriam as atividades em conjunto com o 

Consórcio Helibras-Eurocopter (Nota Técnica 28/CGAE/2008, peça 24, p. 13 e 14). 

18. Outro reflexo importante da falta de tempo hábil foi o fato de que a fase de prospecção e 

escolha dos atores privados importantes para o pleno desenvolvimento dos projetos ou não foi feita ou 

foi feita apenas pela contratada. Nem mesmo foi avaliada a relação custo/benefício da criação de uma 

planta industrial pública ou privada para execução do projeto H-XBR. 

19. Como resultado, o que se observou é que grande parte das empresas beneficiadas pela 

capacitação promovida pelas contratadas estrangeiras são, na verdade, subsidiárias brasileiras de 

fornecedores de insumos de suas matrizes, contrariando a meu ver o estabelecido na Diretriz 22 da 

Estratégia Nacional de Defesa (capacitação da indústria nacional de defesa para a conquista da 

autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa).  

20. Essa situação é muito preocupante, pois, além delas não representarem efetivamente a Base 

Industrial de Defesa, torna-se muito difícil exigir a contrapartida aos regimes especiais previstos em lei, 

uma vez que fica obstaculizado o pleno exercício do poder estratégico do Estado brasileiro sobre essas 

empresas, já que estão submetidas ao alvedrio de seus acionistas controladores estrangeiros. Em última 

análise, os recursos públicos envolvidos nos processos de transferência examinados estão sendo 

utilizados em favor da capacitação de mão de obra na instalação de subsidiárias estrangeiras de 

fornecedores, que, provavelmente, já dominam a tecnologia repassada desde sua origem.   

21. Ressalvo que o Prosub tem a particularidade de não envolver a Base Industrial de Defesa no 

início do projeto e sim posteriormente, após a absorção da tecnologia pela Marinha do Brasil, nos termos 

previstos no Plano de Nacionalização da Produção (PNP). No entanto, ainda não se sabe os critérios da 

seleção e como se dará a transferência de tecnologia em favor das empresas brasileiras beneficiadas. Por 

sua vez, os critérios de avaliação e seleção dos futuros fornecedores, por parte da contratada Helibras, 

não é transparente e até o momento há clara prevalência de subsidiárias de empresas estrangeiras, o que, 

a meu ver, representa um risco inaceitável para o propósito de capacitar e dar autonomia tecnológica à 

indústria nacional de defesa. 
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22. Constatou-se que entre as 20 empresas selecionadas para o PNP vinculado ao Prosub, apenas 

quatro não são subsidiárias de fornecedores europeus da contratada. Uma alternativa, a meu ver, viável 

ao menos em termos jurídicos, é operacionalizar futuramente os conceitos legais de “Empresa 

Estratégica de Defesa – EED”, “sócios ou acionistas brasileiros” e “sócios ou acionistas estrangeiros’, 

na seleção das empresa participantes dos ICPs (H-XBR) e PNP (Prosub), nos seguintes termos do art. 

2º, incisos IV, XI e XII da Lei nº 12.598/2012: 

 

Art. 2º.  Para os efeitos desta Lei, são considerados:  

(...) 

IV - Empresa Estratégica de Defesa - EED - toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério 

da Defesa mediante o atendimento cumulativo das seguintes condições:  

a) ter como finalidade, em seu objeto social, a realização ou condução de atividades de pesquisa, 

projeto, desenvolvimento, industrialização, prestação dos serviços referidos no art. 10, produção, 

reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de PED no País, incluídas a 

venda e a revenda somente quando integradas às atividades industriais supracitadas;  

b) ter no País a sede, a sua administração e o estabelecimento industrial, equiparado a industrial 

ou prestador de serviço;  

c) dispor, no País, de comprovado conhecimento científico ou tecnológico próprio ou 

complementado por acordos de parceria com Instituição Científica e Tecnológica para realização de 

atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto 

ou processo, relacionado à atividade desenvolvida, observado o disposto no inciso X do caput;  

d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos atos de seu controlador direto ou indireto, que o 

conjunto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou acionistas estrangeiros não possam exercer em 

cada assembleia geral número de votos superior a 2/3 (dois terços) do total de votos que puderem ser 

exercidos pelos acionistas brasileiros presentes; e  

e) assegurar a continuidade produtiva no País;  

(...) 

XI - Sócios ou Acionistas Brasileiros:  

a) pessoas naturais brasileiras, natas ou naturalizadas, residentes no Brasil ou no exterior;  

b) pessoas jurídicas de direito privado organizadas em conformidade com a lei brasileira que 

tenham no País a sede e a administração, que não tenham estrangeiros como acionista controlador 

nem como sociedade controladora e sejam controladas, direta ou indiretamente, por uma ou mais 

pessoas naturais de que trata a alínea a; e  
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c) os fundos ou clubes de investimentos, organizados em conformidade com a lei brasileira, 

com sede e administração no País e cujos administradores ou condôminos, detentores da maioria de 

suas quotas, sejam pessoas que atendam ao disposto nas alíneas a e b;  

XII - Sócios ou Acionistas Estrangeiros - as pessoas, naturais ou jurídicas, os fundos ou clubes 

de investimento e quaisquer outras entidades não compreendidas no inciso XI do caput.  

Parágrafo único. As EED serão submetidas à avaliação das condições previstas no inciso IV do 

caput na forma disciplinada pelo Ministério da Defesa. 

 

23. A mesma deficiência apresentou a seleção das instituições de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação por parte do Consórcio Helibras/Eurocopter, uma vez que os critérios ainda não são claros. 

Assim, diante desses fatos, entendo que o envolvimento do Comando da Aeronáutica e do MDIC na 

moldagem dos requisitos de participação no Projeto H-XBR é essencial.     

 

III 

 

24. A teoria da agência defende a existência de interesses divergentes entre os participantes da 

relação de transferência de tecnologia, em razão da separação entre a propriedade e o gerenciamento do 

capital imaterial transferido (Closs & Ferreira, 2012, p. 424). É na fase da formalização que ocorre o 

momento ideal para a promoção do encontro desses interesses naturalmente divergentes, com vistas a 

aparar arestas e tentar a máxima satisfação possível entre as partes contratantes. 

25. No entanto, se as fases de concepção e estruturação dos projetos foram marcadas pela 

precariedade das análises e pela insuficiência dos prazos, as análises dos aspectos financeiro, econômico 

e jurídico dos contratos, típicos da fase da formalização, também sofreram com a exiguidade do tempo 

disponível. Em acréscimo, a legislação regulamentadora se mostrou insuficiente para reger relações 

contratuais tão complexas como as envolvidas nos projetos de transferência de tecnologia. Um dos 

resultados mais preocupantes foi a ausência de uma avaliação criteriosa dos preços contratados.  

26. De resto, a formalização das relações entre as partes também se mostrou insuficiente diante 

da complexidade de agentes com interesses ora antagônicos, ora complementares. Como resultado, 

também se percebeu que a regulação dos direitos de propriedade intelectual se mostrou sem a devida 

definição no caso do H-XBR. O mesmo ocorreu com o Prosub, com o agravante de que algumas 

disposições consubstanciam posicionamento desvantajoso ou contrário aos interesses nacionais, a 

exemplo da proibição de uso do projeto de construção dos submarinos de propulsão convencional (S-

BR) em outras embarcações que não sejam as quatro já contratadas, dificultando modernizações futuras. 
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27. Por essa razão, é necessário atentar para a questão da obsolescência da tecnologia transferida, 

tendo em vista a longa duração dos projetos e o fato de que é muito pouco crível que um país ou indústria 

bélica tenha interesse de repassar para terceiros o que há de mais moderno em termos de tecnologia 

militar. Assim, deve-se reforçar a salvaguarda contra a obsolescência dos equipamentos e tecnologias 

obtidos no Prosub e H-XBR, mesmo diante da reconhecida experiência na modernização de meios 

navais, haja vista os obstáculos contratuais para a modernização e a replicação, impingidos por força da 

reserva dos direitos de propriedade intelectuais em favor das contratadas. 

28. No termos contratuais firmados no âmbito do Prosub, verificou-se a condicionalidade da 

obtenção do objeto principal à realização de contrapartidas (Cláusula 3.1 do Contrato 6) que, para serem 

satisfeitas, exigem a própria transferência de tecnologia contratada ou a ação de terceiros não vinculados 

formalmente ao projeto, como os agentes do Programa Nuclear da Marinha. A ausência de uma 

integração consolidada e efetiva entre os dois programas, na minha visão, é o principal risco que o Prosub 

corre de não construir o almejado submarino nuclear, trazendo perdas materiais vultosas. Por esta razão, 

entendo que se deva acrescentar à proposta da equipe técnica recomendação no sentido de que se adotem 

providências para afastar tal risco. 

29. Outra característica desfavorável encontrada nos contratos firmados é a ausência de qualquer 

relação contratual formalizada entre as empresas beneficiárias do Programa de Nacionalização da 

Produção (PNP) com o Comando da Marinha, fragilizando ainda mais o controle do adimplemento da 

obrigação de transferência de tecnologia e praticamente anulando a capacidade do Poder Público de 

submeter essas empresas aos interesses estratégicos do país.  

30. Chama ainda a atenção a duplicidade de obrigações de transferência de tecnologia, 

coincidentes na Cláusula 2.1 do Contrato 6 e no Anexo A do Contrato 8. Caso não se atente para essa 

falha, pagar-se-á duplamente a contratada por meio de créditos de offset. 

30. Enfim, diante das circunstâncias relatadas pela equipe técnica, entendo que resta ao Poder 

Público agir com presteza e conhecimento diante dos óbices representados pelas desvantagens assumidas 

nos respectivos contratos, de forma a maximizar os benefícios obtidos pelos processos de transferência 

de tecnologia. Entendo ser possível que se dê continuidade aos procedimentos de correção das falhas 

contratuais por meio de negociação e assinatura dos respectivos termos aditivos, sob a égide da 

prevalência do interesse público, da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

IV 

 

31. Os instrumentos de fiscalização da execução dos contratos, muitas vezes restritos a um 

simples acompanhamento do cumprimento do cronograma de atividades de treinamento e ao atesto do 
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envio de documentos por parte das contratadas, são claramente limitados e insuficientes para o 

monitoramento de um objeto tão complexo e intangível como a transferência de tecnologia.  

32. Esses instrumentos necessitam de um aprimoramento urgente, de modo que possam ser 

utilizados preferencialmente durante a execução contratual de todos os termos, pois o seu uso permite a 

correção tempestiva de falhas e o desvio de obstáculos que porventura se apresentem ao adimplemento 

das obrigações. Além disso, a eficiência desses instrumentos permitirá que o cumprimento das fases dos 

projetos sejam atestados com mais precisão e rapidez, diminuindo o custo com o pagamento 

desnecessário de taxas de compromisso sobre o crédito contratado e não utilizado. 

33. As iniciativas de elaboração de indicadores de transferência de tecnologia em estudo vieram 

a se efetivar após a realização da presente ação de fiscalização, de forma que a utilização desses 

indicadores permitirá que se verifique a conformidade de processos contratados, o grau de transferência 

de know how para a Base Industrial de Defesa e o nível de absorção de conhecimento pelos técnicos 

treinados. 

34. Em meados de junho de 2011, um grupo de trabalho foi constituído no âmbito do Prosub 

para estudar índices de mensuração de transferência de tecnologia. Encontram-se também em fase de 

elaboração e implantação os procedimentos de acompanhamento e reconhecimento de créditos 

referentes aos projetos de cooperação industrial (ICP) no âmbito do H-XBR, graças ao um termo de 

cooperação firmado entre o Ministério da Defesa e o MDIC. 

35. Entre os instrumentos de mensuração deve-se dar destaque ao monitoramento dos índices de 

nacionalização dos componentes dos helicópteros produzidos no âmbito do H-XBR, pois há indícios de 

que a meta de 50% de nacionalização de componentes, na entrega do último lote, pode não ser alcançada, 

haja vista a forma como estão sendo executados os 22 projetos de cooperação industrial (ICPs) 

vinculados ao projeto. Como já comentado anteriormente, nesses ICPs, a forte presença e relevância de 

empresas que são subsidiárias de fornecedores estrangeiros da Eurocopter, e a ênfase dada a projetos 

industriais de montagem de componentes importados e de mera manutenção dos equipamentos, 

atribuídos às empresas que não o são, representam indícios preocupantes de que a meta possa não ser 

alcançada. 

36. Enfim, apesar do reconhecido esforço do Ministério da Defesa (MD) no aperfeiçoamento 

dos procedimentos de acompanhamento e gestão dos projetos, as deficiências de concepção, estruturação 

e formalização jurídica existentes em seu nascedouro exigem maior coordenação do órgão com os 

Comandos Militares. O monitoramento após a transferência, a exemplo do escritório de ToT da Unicamp 

(INOVA), poderia incluir, por exemplo, atividades estruturadas e sistemáticas de apoio à resolução de 

conflitos ou dificuldades no alcance de metas acordadas e acompanhamento do recebimento dos 
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relatórios previstos durante o desenvolvimento da tecnologia, além dos pagamentos efetuados (Dias & 

Porto, 2013, p. 279)10. 

37. Outra questão relevante diz respeito à dificuldade de retenção de pessoal capacitado, em 

razão dos baixos salários e remoções obrigatórias. A criação de empresas públicas como a Amazul 

(Amazônia Tecnologia de Defesa) é uma forma de oferecer salários mais atraentes a profissionais de 

alto nível que efetivamente retém a memória e a expertise dos projetos de transferência de tecnologia. 

No entanto, entre esses profissionais existem militares, o que traz dificuldades adicionais, pois, além da 

impossibilidade de oferecimento de uma remuneração diferenciada, a retenção do pessoal militar tem 

como principal obstáculo as remoções mandatórias entre as unidades militares. 

38. A esse respeito, a diretriz de número 15 da Estratégia Nacional de Defesa (aprovada pelo 

Decreto nº 6.703/2008) estabelece a criação de uma política de otimização do emprego de recursos 

humanos de modo a dimensionar as três forças armadas para atender adequadamente ao disposto na 

Estratégia Nacional de Defesa. Logo, entendo não ser razoável que uma regra costumeira ou mesmo 

uma norma positivada se sobreponha aos interesses estratégicos do país, uma vez dispostos no exercício 

de competência constitucional privativa por meio do Decreto nº 6.703/2008. Daí a necessidade de 

sopesamento entre os princípios da hierarquia e disciplina, normalmente alegados como substrato das 

remoções de militares, e o da supremacia do interesse público. 

39. Por fim, concluo que os dois projetos realmente são de importância capital para o nosso país 

que, enquanto potência emergente detentora de recursos naturais invejáveis e preciosos como os campos 

petrolíferos do pré-sal, a região amazônica e a chamada Amazônia Azul, precisa aumentar sua 

capacidade de dissuasão em relação a ameaças externas. Apesar das falhas apontadas, há espaço para os 

aperfeiçoamentos necessários, que devem ser adotados e acompanhados pari passu pelos órgãos e 

entidades competentes, sem prejuízo dos esforços de fiscalização redobrados por parte deste Tribunal. 

Deste modo, entendo que se pode maximizar a utilização da capacidade brasileira de adaptação e 

improvisação já demonstrada historicamente, de forma que ela se repita e surta plenamente seus efeitos, 

trazendo êxito para as duas empreitadas. 

40. Em relação à solicitação de envio de cópia por parte do Comandante de Comunicações e 

Guerra Eletrônica do Exército (peça 83), entendo razoável e até salutar que ela seja acolhida, tendo em 

vista o fim a que ela se propõe (orientar as atividades de transferência de tecnologia no âmbito do Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON). 

  Destarte, acolho, com os devidos ajustes, a proposta da Unidade Técnica e Voto por que o 

Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário. 

 

10 DIAS, A. A., PORTO, G. S. Gestão de Transferência de Tecnologia na Inova Unicamp. RAC, Rio 

de Janeiro, v. 17, n. 3, art. 1, pp. 263-284, Maio/Jun. 2013. 
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TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 30 de outubro de 

2013. 

 

 

 

 

RAIMUNDO CARREIRO  

Relator 

 

 

 

 

 

 

 

ACÓRDÃO Nº 2952/2013 – TCU – Plenário 

 

1. Processo TC 005.910/2011-0 

2. Grupo I, Classe de Assunto V – Relatório de Auditoria de Natureza Operacional 

3. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - 

SECEXDEFES 

4. Órgãos/entidades: Comando da Marinha e Comando da Aeronáutica/MD 

5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - 

SECEXDEFES 

8. Advogados constituídos nos autos: não há 

 

9. Acórdão: 
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 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de Natureza 

Operacional, realizada com vistas a avaliar a conformação jurídica, a modelagem, a articulação 

institucional e as práticas de gestão e controle adotadas no Programa de Desenvolvimento de Submarinos 

(Prosub) e no Projeto H-XBR. 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1.  com arrimo no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, recomendar ao Ministério da 

Defesa (MD) que: 

9.1.1. sistematize o processo de avaliação e aprovação de investimentos que 

envolvam transferência de tecnologia, sem prejuízo do estabelecimento de regras específicas por 

parte dos Comandos Militares, devendo a sistematização, pelo menos, refletir o nível de 

maturidade tecnológica do comando militar que desenvolverá o empreendimento, bem como o 

da Base Industrial de Defesa Nacional (BID) que poderá ser beneficiada mediante acordos de 

transferência de tecnologia; 

9.1.2. atualize a Portaria Normativa 764/ MD, de dezembro  de  2002, no uso da 

competência que lhe atribui o artigo 19 do Decreto 7.970, de março de 2013, no sentido de 

estabelecer critérios mínimos de seleção e de inserção da indústria de defesa em 

empreendimentos militares que envolvam acordos de compensação, sem prejuízo do 

estabelecimento de parâmetros específicos por parte dos Comandos Militares em cada caso 

concreto; 

9.1.3. promova a integração entre as Forças Armadas, os fornecedores de offset, o 

setor industrial privado e o setor de P, D & I civil e militar, de modo a evitar a duplicação de 

esforços em áreas de atuação que lhes sejam comuns, estimulando o compartilhamento de 

quadros, ideias e recursos, nos moldes da Estratégia Nacional de Defesa; 

9.1.4. acompanhe os projetos de investimento relacionados à aquisição ou ao 

desenvolvimento de materiais de emprego militar de forma integrada, utilizando, por exemplo, 

carteira de projetos ou portfólio, em que constem informações que permitam avaliar: 

cumprimento de cronograma, controle de custo, controle de escopo e o histórico das alterações 

dessas variáveis; 

9.1.5. acompanhe a evolução das transações de compensação dos Comandos 

Militares, por exemplo, por meio de banco de créditos de compensação, identificando as 

empresas beneficiárias e os valores a elas associados; 

9.1.6. avalie a utilidade e a viabilidade operacional e financeira de implantar sistema 

informatizado de acompanhamento de investimentos do setor de defesa, com as finalidades de 
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resguardar dados e informações, de evitar a multiplicidade de controles e de proporcionar a 

gestores e a outros interessados informações relevantes, fidedignas e tempestivas; e 

9.1.7. avalie, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República e com a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a necessidade de promover 

avanços no marco regulatório das aquisições do setor de Defesa, a fim de conferir maior 

segurança jurídica aos contratos celebrados pelos Comandos Militares e permitir desenhos 

contratuais mais adequados à complexidade das relações entre fornecedores, beneficiários de 

transações de offset, governo e outros intervenientes.  

9.2. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno, recomendar ao Comando da 

Marinha que:  

9.2.1. estabeleça indicadores para mensurar a evolução dos processos de 

transferência de tecnologia do Prosub, para avaliar de forma objetiva os benefícios de se onerar 

a aquisição/desenvolvimento de equipamentos sob o argumento de que haverá capacitação da 

indústria nacional, ou da própria Força; e  

9.2.2. adote medidas de retenção de recursos humanos capacitados (pessoal civil ou 

militar) nos processos de transferência de tecnologia do Prosub, com vistas a garantir a 

transmissão dos conhecimentos adquiridos mediante transferência de tecnologia; 

9.2.3. efetive, por todos os meios disponíveis, a integração entre o Prosub e o 

Programa Nuclear da Marinha, de forma a garantir o pleno alcance das metas de ambos os 

projetos.   

 9.3. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar ao Comando da 

Marinha que mantenha controle de todos os custos relacionados ao Prosub e demais projetos sob sua 

gestão, incorporando a estes custos, entre outros, os valores pagos a título de juros e de taxa de 

compromisso referentes às operações de crédito contratadas para financiá-los, a fim de se obter a 

verdadeira dimensão do volume de recursos públicos alocados a cada projeto. 

9.4. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, recomendar ao Comando 

da Aeronáutica que: 

9.4.1. intervenha nos projetos de cooperação industrial para que as indústrias 

selecionadas detenham os direitos de propriedade intelectual referentes às tecnologias 

absorvidas; 

9.4.2. estude a possibilidade de adotar medidas de retenção de recursos humanos 

(pessoal civil ou militar) durante e após a execução do Projeto H-XBR, a fim de evitar que 

recursos públicos empregados em capacitação profissional sejam perdidos; 

 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 
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9.5.1. mantenha controle de todos os custos relacionados ao Projeto H-XBR e demais 

projetos sob sua gestão, incorporando a estes custos, entre outros, os valores pagos a título de 

juros e de taxa de compromisso referentes às operações de crédito contratadas para financiá-los, 

a fim de se obter a verdadeira dimensão do volume de recursos públicos alocados a cada projeto; 

e 

9.5.2. formalize critérios para reconhecimento dos créditos relativos aos Projetos de 

Cooperação Industrial, considerando, em especial, o fato de que tais processos de transferência 

de tecnologia se encontram em curso. 

9.6. encaminhar ao Comando da Marinha, ao Comando da Aeronáutica, Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Departamento de Indústria de 

Defesa – Comdefesa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP e ao Comando de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, cópia integral da peça 84 e deste acórdão, bom como do 

Relatório e do Voto que o fundamentam. 

9.7. determinar, com fundamento no art. 3º da Lei nº 12.527/2011, na manifestação do 

Comando da Marinha (Peça 82, páginas 13 e 14) e nas classificações de sigilo registradas pelos 

comandos militares nos documentos que integram este processo, que se remova o sigilo do relatório de 

auditoria e de seus anexos e apêndices, mantendo-o sobre as demais peças do processo, na extensão do 

que delimita o art. 24, § 1º, III, do mesmo diploma, de forma que se possa dar a máxima transparência à 

sociedade da apreciação do Tribunal acerca do andamento do processo de transferência de tecnologia no 

âmbito do Programa de Submarinos da Marinha e do Projeto H-XBR, da Força Aérea. 

9.8. arquivar os presentes autos. 

 

10. Ata n° 39/2013 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 30/10/2013 – Extraordinária de Caráter Reservado. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: não há. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Raimundo Carreiro (Relator), José Jorge 

e José Múcio Monteiro. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, André 

Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
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na Presidência Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
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