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RESUMO 

 A presente dissertação se apresenta como um estudo de caso do programa KC-

390. Através de pesquisa histórica, será exposto o processo de desenvolvimento do 

complexo científico-tecnológico-industrial do setor aeronáutico brasileiro, bem como da 

aviação de transporte da Força Aérea Brasileira, elucidando as origens do programa 

estratégico da nova aeronave da Embraer. Após essa etapa, será analisado o panorama 

cooperativo em curso, observando suas particularidades e as razões pelas quais foi 

concebido. Tencionará diferenciar, também, um processo cooperativo de trajetória 

ascendente de um de trajetória descendente, através da comparação entre o KC-390 e o 

Unasur-1, dois programas desenvolvidos na América do Sul, compartilhando tanto 

países participantes quanto o mercado potencial no âmbito regional. Haverá a análise do 

programa face aos pressupostos contidos na Estratégia Nacional de Defesa, avaliando as 

condicionantes internas que afetam tanto o programa quanto o complexo científico-

tecnológico-industrial brasileiro. Por fim, os países participantes do processo 

cooperativo serão analisados, elucidando a forma pela qual os mesmos se inserem no 

programa brasileiro, avaliando a estratégia do país para a promoção internacional da 

aeronave, bem como as vantagens e deficiências de tais parceiros internacionais e as 

perspectivas futuras para o KC-390. A dissertação buscará, assim, responder se a 

aeronave pode ser considerada um instrumento pleno de projeção internacional e de que 

forma contribui para o fortalecimento dos instrumentos de hard power do Brasil. 

Palavras-chave: Defesa, Brasil, KC-390, Projeção, Autonomia, Indústria de Defesa, 

Força Aérea, Cooperação, Transporte, Tecnologia, Economia, Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 The following dissertation is presented as a case study of the KC-390 program. 

Through historical research, the process of development of the scientific-technological-

industrial complex of the Brazilian aviation industry will be exposed, as well as the 

panorama of the transport aviation of the Brazilian Air Force, elucidating the origins of 

the strategic program of the new EMBRAER aircraft. After that, the cooperative scene 

in progress will be analyzed, observing its particularities and the reasons why it was 

conceived. It will differentiate also a cooperative process of upward trajectory from one 

that present a downward trajectory, by comparing the KC-390 and the Unasur-1, two 

programs developed in South America, sharing both participating countries and the 

potential market at the regional level. There will be an analysis of the program 

regarding the National Defense Strategy, evaluating internal factors affecting both the 

program and the scientific-technological-industrial complex of Brazil. Finally, the 

countries participating in the cooperative process will be analyzed, elucidating the way 

in which they fit into the Brazilian program, assessing the country's strategy for the 

international promotion of the aircraft, as well as the advantages and shortcomings of 

such international partners and the future prospects for the KC-390. The dissertation 

will seek thus respond if the aircraft can be considered a full instrument of international 

projection and how it contributes to the strengthening of the Brazilian instruments of 

Hard Power. 

Keywords: Defense, Brazil, KC-390, projection, Autonomy, Defense Industry, Air 

Force, Cooperation, Transportation, Technology, Economy, Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 A última década representou o momento no qual há a reinserção dos países 

emergentes no processo decisório do sistema internacional. “Este não é um livro sobre o 

declínio da América (E.U.A), mas sobre o crescimento de todos os demais”1 (p.1), 

sintetizou Fareed Zakaria, em seu livro The Post American World. O panorama 

internacional apresenta um intenso processo de reorganização pós Guerra Fria. A 

bipolarização mundial, conceito que restringia as ações independentes no meio externo, 

sempre sujeitas à sanção por parte das superpotências hegemônicas, foi substituída por 

um cenário de maior permissividade a mudanças. Soma-se a isso o cenário duradouro de 

crise financeira global, marcante no final da última década, que enfraqueceu a 

capacidade dos países historicamente detentores do poderio bélico-econômico-

estratégico de se envolverem em dispendiosos processos de dissuasão e sanção na esfera 

internacional.  

 Com a tendência da elevação dos emergentes ao patamar de potências regionais, 

há, simultaneamente, a busca pela edificação de instrumentos de exercício de poder e 

influência, buscando solidificar seu status regional e abarcar países aliados, culminando 

com a formação alianças estratégicas. 

Quase ninguém contesta que o fim da Guerra Fria teve um profundo 

impacto sobre todo o padrão de segurança internacional. Porém, mais 

de uma década depois da transição, o estabelecimento de 

características básicas acerca da ordem da segurança internacional no 

pós-Guerra Fria ainda permanece controverso. Este livro explora a 

ideia que, desde a descolonização, o nível regional de segurança 

tornou-se tanto mais autônomo quanto mais proeminente na política 

internacional, e que o fim da Guerra Fria acelerou este processo 

(Katzenstein, 2000). Esta idéia é decorrente, naturalmente, do fim da 

bipolaridade. Sem a rivalidade entre superpotências se intrometendo 

obsessivamente em todas as regiões, os poderes locais dispuseram de 

mais margem de manobra.                 (BUZAN e WÆVER, p.3. 2003.) 

 

 Objetivando aumentar o poder de barganha no processo decisório global, há a 

necessidade do fortalecimento dos instrumentos de High Politics e Hard Power dado 

que não há exercício de poder sem o necessário investimento em setores estratégicos, 

como a indústria de defesa e as Forças Armadas.  

          Por isso, é de vital importância a consolidação de uma área de influência que 

                                                             
1 Tradução livre. “This is not a book about the decline of America, but rather about the rise of everyone 

else.” 
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busque aproximar os países participantes através da criação de uma cooperação de 

benefícios mútuos. O próprio termo, em sua essência, pressupõe os princípios de 

cordialidade, assistência e fraternidade.  

Essa integração não somente contribuirá para a defesa do Brasil, como 

possibilitará fomentar a cooperação militar regional e a integração das 

bases industriais de defesa. Afastará a sombra de conflitos dentro da 

região. Com todos os países, avança-se rumo à construção da unidade 

sul-americana.           (END, 2008, p.17) 

  

 A relação interestatal deve ser conduzida de maneira favorável ao processo de 

ganho de relevância do País. Para a consolidação de um cenário favorável ao Brasil, a 

cooperação em Segurança e Defesa com países não conflitantes aos interesses 

brasileiros, sejam estes de origem econômica, militar ou social, é um meio de alcançar 

uma maior independência no processo decisório global, bem como contribuir para o 

estabelecimento de um processo de arrefecimento de possíveis disputas entre os países 

alinhados, auxiliando na perpetuação da estabilidade regional.  

 Observando o modus operandi das grandes potências, podemos estabelecer um 

modelo que pode ser seguido para o aumento do exercício do poder regional: a 

consolidação econômico-institucional, a capacidade de dissuasão e projeção de poder e, 

finalmente, o exercício de influência política.  

 Há a necessidade da atribuição de objetivos comuns que permeiam tal processo 

de cooperação: o crescimento e maior robustez das Bases Industriais de Defesa; o 

aumento das capacidades militar, política e tecnológica; e, através da criação de um 

sistema para a produção, promoção, venda, manutenção e projeto de material bélico, 

ganhos econômicos significativos.  

 A última década representou, no período recente, um marco na retomada da 

estruturação e planejamento do aparato de Defesa brasileiro. A elaboração da Estratégia 

Nacional de Defesa (2008), no panorama jurídico-institucional; os Programas de 

Articulação e Equipamento das Forças, marcos logístico-estratégico-operacionais; os 

Programas Pró-Defesa e Pró-Estratégia, importantes propulsores da pesquisa e 

desenvolvimento (tecnológico e doutrinário); e, por fim, a opção pelo fortalecimento da 

Base Industrial de Defesa (através de leis, aquisições e financiamentos), indicam a 

busca pela autonomia e ganho de eficiência. Em paralelo, percebe-se a tentativa da 

edificação de um aparato dissuasório que seja condizente com as aspirações brasileiras 

no cenário internacional. 
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 O Embraer KC-390, desenvolvido com o objetivo de atender aos requisitos 

operacionais da Força Aérea Brasileira para a substituição das aeronaves KC-130 e C-

130 na função de reabastecimento em voo, busca e salvamento e transporte, configura-

se em evidente exemplo dos grandes projetos industrial-militares que ocorrem no 

aparato de defesa endógeno. Foi anunciado durante a LAAD 2007, sendo lançado 

oficialmente durante a LAAD 2009. Destaca-se por ser um projeto, em um primeiro 

contato, de cunho nacional, financiado pelo Estado, contando com a participação de 

parceiros internacionais. Atualmente, já participam do projeto, além do Brasil, os 

seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, Portugal e República Tcheca2. A 

participação de tais Estados prevê a fabricação de componentes para as aeronaves em 

seus respectivos parques industriais endógenos. 

 O programa KC-390 possui um caráter regionalista. Entre seus parceiros, pode-

se destacar a participação de três países sul-americanos (Argentina, Chile e Colômbia3), 

sendo envolvidos na futura escala de produção, bem como na aquisição das novas 

aeronaves. Ainda assim, é patente a dependência tanto de mercados quanto de 

fornecedores extra regionais. 

 A Estratégia Nacional de Defesa, documento-guia do sistema de Defesa 

brasileiro, pressupõe dois processos básicos para o aumento da capacidade dissuasória 

nacional: a modernização (otimizando as capacidades existentes nas Forças) e a 

transformação (desenvolvimento de novas capacidades). Tais fatores são 

fundamentados obedecendo a pressupostos básicos, como o da autonomia e da 

constituição de liderança sem a edificação de um “império”. 

 Em seu cerne, também consta o caráter regionalista, incentivando a cooperação 

militar e a integração da América do Sul. Diante de tal panorama, é condizente o 

esforço brasileiro em aglutinar parceiros regionais para o projeto da aeronave. Porém, 

tal regionalização e, principalmente, a autonomia, devem ser relativizados em razão da 

dependência tecnológica e em relação aos atores externos, fundamentais no projeto. 

 
O Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores e as 

Forças Armadas buscarão contribuir ativamente para o fortalecimento, 

a expansão e a consolidação da integração regional, com ênfase na 

pesquisa e desenvolvimento de projetos comuns de produtos de 

defesa.            (END, 2008, p.64) 

  

                                                             
2 O grupo de países participantes apresentaria alterações durante o transcurso do programa. A saída de 

alguns participantes será esclarecida no Capítulo III do presente trabalho. 
3 Idem. 
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A aplicação de cerceamento tecnológico através do não fornecimento de 

tecnologias ou do veto à exportação de aeronaves é uma realidade. Em um passado 

recente, tal veto já foi aplicado contra a Embraer nas negociações com a Venezuela4.  

A solução, porém, não é simples: há considerável atraso da indústria nacional 

em sua capacidade de fornecimento de componentes fundamentais para a fabricação de 

aeronaves. Quanto maior o grau de complexidade de tais itens, como turbinas, aviônicos 

e radares, maior a vulnerabilidade brasileira em relação aos fornecedores internacionais, 

sendo menor a sua capacidade de constituir um aparato militar dissuasório. Sua cadeia 

de fornecedores também é extensa: empresas como a Rockwell-Collins (aviônicos), 

LIEBHERR (pressurização), International Aero Engines (turbinas) e SELEX-Galileo 

(radar de missão), todas empresas estrangeiras, são importantes parceiros em tal projeto. 

 Não há projeção que indique, em um futuro próximo, a possibilidade do 

fornecimento de tais componentes sensíveis por indústrias nacionais ou que sejam 

provenientes de algum dos parceiros presentes no programa. Em relação a uma possível 

transferência de tecnologia complexa, também é discutível a capacidade industrial 

brasileira em absorver tais conhecimentos e são conhecidos os métodos dos países 

centrais no intuito de dificultar o acesso às tecnologias incorporadas ao projeto. Não há, 

no presente momento, plena capacidade dos cooperantes em produzir tais equipamentos 

sensíveis, que exigem conhecimento técnico e bens de capital específicos. 

 O envolvimento de países parceiros no desenvolvimento de tal aeronave 

identifica uma real e objetiva tentativa de fortalecer a indústria nacional e a produção de 

aeronaves militares. A extensão de tal grupo de países (Brasil, Argentina, Chile, 

Colômbia, Portugal e a República Tcheca), configurando o interesse não só no 

desenvolvimento, mas também na aquisição de tal aeronave, demonstra uma 

aproximação brasileira tanto com países em seu entorno estratégico, quanto com outros 

não-interferentes ao processo de robustecimento dos instrumentos do Hard Power 

brasileiro. 

 A delimitação do objeto, por focar em um processo ainda em desenvolvimento, 

terá como início do corte temporal o ano de 2007, no qual surgiram as primeiras 

informações acerca do programa, que seria confirmado dois anos depois. Tal análise 

abrangerá o transcorrer do programa até os primeiros meses de 2016, comparando as 

                                                             
4 Houve veto, ocorrido em 2006, da exportação de aeronaves EMB-314 Super Tucano à Venezuela. Tal 

evento foi amplamente divulgado, como em matéria da Folha de São Paulo, datada de 15 de janeiro de 

2006 : “Itamaraty analisa veto americano à Embraer”. 
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características gerais da aeronave, bem como o grau de autonomia do projeto, com os 

pressupostos contidos na END, objetivando, através da dialética entre as capacidades 

brasileiras e as vulnerabilidades do programa, responder a questão: como (e se) o KC-

390 contribui para a projeção de poder do Brasil. 

O estudo se justifica por seu objeto representar o renascimento do pensamento 

estratégico brasileiro, em uma década na qual há a retomada do nacional-

desenvolvimentismo como paradigma da política externa brasileira. O Programa KC-

390 faz parte dos “novos pioneiros” da Indústria de Defesa, sendo um exemplo da 

retomada do desenvolvimento endógeno de meios para as Forças Armadas. É, sem 

dúvida, um importante caso para a compreensão do cenário atual, apresentando, 

simultaneamente, uma série de razões pelas quais o Brasil demonstra carências de 

representatividade no processo decisório global, em razão de suas deficiências 

endógenas.  

 Portanto, através da análise do caso do Programa KC-390 se busca compreender 

como um acontecimento, aparentemente estanque e confinado ao reequipamento das 

Forças Armadas, pode (ou não) ser desdobrado em um importante fator para a 

“alavancagem” do Brasil no sistema internacional através de iniciativas de cooperação. 

 Atualmente, mesmo em um período da exaltação da importância do soft power 

na resolução das controvérsias no Sistema Internacional, é imprescindível reafirmar a 

relevância dos meios tradicionais de imposição de poder e edificação de áreas e redes de 

influência. As questões do poderio militar, juntamente com a capacidade de 

fornecimento de tecnologias e doutrinas, continuam sendo um fator determinante no 

reconhecimento e perpetuação do grupo de países hegemônicos. Ainda assim, com a 

mudança de panorama causada pelo fim da Guerra-Fria, permite uma maior liberdade 

de ação a potências regionais. Concede aos que aspiram um protagonismo maior no 

cenário internacional um panorama de relativa liberdade de ação, esta outrora 

subserviente ao grande confronto entre superpotências.  

A perspectiva regionalista tem suas raízes em dois pressupostos: 

primeiro, o declínio da rivalidade das superpotências reduz a 

capacidade de penetração do poder global no resto do mundo (Stein e 

Lobell, 1997:119-120; Lake, 1997:61); segundo, a maior parte dos 

grandes poderes no sistema internacional do pós-Guerra Fria são 

agora “poderes leves”, o que quer dizer que sua dinâmica doméstica 

os afastando do envolvimento militar e da competição estratégica nos 

pontos problemáticos do mundo, deixando os Estados e as sociedades 

locais administrarem suas relações político-militares com menos 
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interferência  dos  grandes  poderes  do  que  acontecia  antes  (Buzan  

e  Segal, 1996). De acordo com a perspectiva regionalista de 

segurança, exceto quando os poderes globais são excessivamente 

dominantes, como durante a era imperial, a dinâmica regional 

normalmente ocupa um lugar saliente no sistema internacional (Buzan 

etalii, 1998; Buzan e Wæver, no prelo). Daí, a visão de Lake e 

Morgan de que no mundo pós-Guerra Fria “o plano regional sustenta-

se mais claramente como locus de conflito e cooperação para os 

Estados e como dimensão de análise para os acadêmicos que buscam 

explorar os temas de segurança contemporâneos” (1997:6-7) e de que 

a análise de segurança deveria “começar com regiões e empregar uma 

abordagem comparativa” (idem:11).              (BUZAN, p.239. 2002.) 

 Portanto, o arranjo do sistema internacional, sua compreensão e a constatação do 

engessamento de um determinado grupo de países-líderes, contribuindo para a 

manutenção de um status quo favorável aos mesmos, são definidos fundamentalmente 

pelas capacidades de tais Estados na imposição de suas vontades no âmbito 

internacional. Essas capacidades são decorrentes de importantes fatores de origem 

interna, tais quais: a autonomia tecnológica; a edificação de um aparato de defesa e 

projeção condizente; e a existência de um complexo industrial-militar capaz de suprir as 

demandas da Defesa de maneira autônoma. 

 Sendo assim, o estudo também se justifica pela necessidade brasileira em 

assumir posturas condizentes com as de um país que busca uma posição de liderança e 

maior relevância internacional. Tal processo só ocorrerá através de uma maior 

autonomia na constituição do aparato de Defesa brasileiro. Tal autonomia só será 

possível através do esforço conjunto, envolvendo a Base Industrial de Defesa, a 

Academia e o Estado, na edificação de um processo de liderança internacional que se 

sustente na capacidade brasileira em ser provedor de Segurança Regional e de soluções 

tecnológicas para seus parceiros internacionais.  

 A hipótese é a de que o programa não pode ser considerado, em sua totalidade, 

um meio de projeção internacional brasileira. As razões para tal são decorrentes das 

vulnerabilidades tecnológicas e industriais brasileiras. Soma-se ao panorama a 

fragilidade de seus parceiros, que não permitem o pleno desenvolvimento endógeno de 

tal aeronave, sendo incapazes de gerar spin offs para a indústria e sociedade nacionais.  

O trabalho analisará as congruências e discrepâncias do programa em relação à 

Estratégia Nacional de Defesa, buscando elucidar se o mesmo é um meio de projeção 

internacional do Brasil ou projeção mercadológica da Embraer (ou ambos). Por fim, 
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através de análise comparativa em relação a outros programas cooperativos aeronáuticos 

regionais, avaliará o modelo cooperativo em curso no KC-390. 

 Para fundamentar o marco teórico da análise, divide-se o trabalho em duas áreas 

de análise. Para compreender a ação dos Estados na esfera internacional, utilizam-se 

autores da perspectiva teórica realista. Serão respeitados, portanto, os preceitos de self-

help e o processo cooperativo será analisado seguindo os pressupostos realistas básicos 

no tocante à formação de alianças. A problemática enfrentada pelo País, bem como a 

forma de sua inserção no processo decisório global, deverá ser questionada através do 

escopo dos processos de high politics, ou seja, sobre os preceitos tradicionais dos jogos 

de poder e a problemática em lidar com a anarquia do sistema internacional.  

O primeiro capítulo analisará os fatores marcantes que culminaram com a 

obtenção de capacidades tecnológicas e industriais, possibilitando o desenvolvimento da 

aeronave. Também se discutirá o panorama que colaborou para decisão pelo 

desenvolvimento do KC-390. Ademais, além da exposição das questões particulares, 

inerentes às demandas das Forças Armadas e a identificação de um mercado rentável 

para a produção da aeronave, buscar-se-á elucidar a forma pela qual o projeto se insere 

em um processo de obtenção de maior relevância do Brasil no cenário internacional. 

Paralelamente, discutir-se-á o conjunto de vantagens que tal programa apresenta em 

relação às experiências pregressas e atuais de cooperação regional no setor aeronáutico.  

Ao identificar a possibilidade de desenvolvimento conjunto, elucidar-se-á a importância 

desse programa e do seleto grupo de países para a formação de um cenário de 

cooperação na área da aviação militar. 

O segundo capítulo analisará o Programa KC-390, se concentrando nos dois 

primeiros eixos estruturantes da Estratégia Nacional de Defesa, ou seja, da contribuição 

do programa para o cumprimento das atribuições das Forças Armadas em paz e guerra e 

seu impacto na base industrial de defesa. Em suma, buscará esclarecer, através da 

análise da END: 1) a forma pela qual o KC-390 influenciará as capacidades das Forças 

em suas atribuições; 2) seu impacto na base industrial de defesa; 3) a inter-relação da 

END com o programa, expondo as eventuais fraquezas, vulnerabilidades e óbices; e 4) 

as condicionantes internas brasileiras, que exercem influência no programa. Precedendo 

tal análise, será necessária a exposição dos métodos e pressupostos tocantes à medição 

do Poder Nacional que serão utilizados, bem como as definições acerca do Poder 
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Aeroespacial. Buscar-se-ão elucidar questões fundamentais acerca da projeção 

internacional brasileira, assim como os óbices que influenciam no andamento do 

Programa KC-390. 

O terceiro capítulo explorará a forma pela qual os países cooperantes se inserem 

no programa, elucidando o papel dos mesmos e analisando suas reais capacidades em 

contribuírem para o êxito técnico-econômico-industrial da aeronave. Para tal, será 

traçado o panorama do setor aeronáutico dos países, mensurando suas capacidades 

internas e as possibilidades que se apresentam através do estabelecimento de processos 

cooperativos em tal setor. 

 A metodologia a ser empregada será do estudo de caso do desenvolvimento do 

Programa KC-390. O estudo qualitativo, realizado através da análise de caso específico, 

busca se alicerçar na utilização do conceito de Process Tracing, de Stephen Van Evera.  

 Em tal processo, há o mapeamento e exploração da cadeia de eventos do 

processo decisório na qual as condições iniciais do caso (ou seja, a necessidade do 

desenvolvimento da aeronave, a busca por maior autonomia e a realização da 

cooperação) se traduzem em consequentes efeitos que conduzem o caso (VAN EVERA, 

1997). 

 Haverá a busca por evidências que confirmem (ou refutem) a proposta de que a 

edificação de um aparato de hard power é fundamentada através da efetivação de 

projetos que tenham como efeito o aumento do poderio científico-tecnológico-industrial 

do Estado analisado. Nesse aspecto, haverá a subdivisão do desenvolvimento da 

aeronave em processos identificáveis, ou seja, em eventos os quais comprovem que a 

decisão pelo avanço do projeto se relaciona à necessidade da busca pela autonomia, 

soberania e desenvolvimento de projetos endógenos ao parque industrial-tecnológico 

brasileiro. 

 Também será importante a avaliação da ocorrência de eventos similares que 

desencadearam um processo de desenvolvimento conjunto de produtos de defesa, 

havendo contribuído ou não para o ganho de relevância dos Estados envolvidos, sejam 

eles diretamente relacionados ao seu poder de influência, seja por representarem um 

salto tecnológico para a área e para a ocorrência de spin offs / spill overs para o setor 

civil 
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CAPÍTULO 1: O PANORAMA INTERNACIONAL, AS ORIGENS DO KC-390 E 

O CENÁRIO COOPERATIVO 

O primeiro capítulo tencionará esclarecer os fatores marcantes que culminaram 

com a obtenção de capacidades tecnológicas e industriais, possibilitando o 

desenvolvimento da aeronave. Também se discutirá o panorama que colaborou para a 

decisão pelo desenvolvimento do KC-390. Ademais, além da exposição das questões 

particulares, inerentes às demandas das Forças Armadas e a identificação de um 

mercado rentável para a produção da aeronave, buscar-se-á elucidar a forma pela qual o 

projeto se insere em um processo de obtenção de maior relevância do Brasil no cenário 

internacional. Paralelamente, discutir-se-á o conjunto de vantagens que tal programa 

apresenta em relação às experiências pregressas e atuais de cooperação regional no setor 

aeronáutico.  E, ao identificar a possibilidade de desenvolvimento, a importância desse 

programa e do seleto grupo de países para a formação de tal cenário de cooperação 

aeronáutica militar. 

A projeção internacional do Brasil é um objetivo que acompanha o 

desenvolvimento do período republicano, sendo perseguido pelos formuladores da 

política externa, principalmente, a partir da segunda metade do século XX.  

A agenda diplomática de uma sociedade em plena industrialização 

sofreu profunda alteração, pois o Brasil não poderia permanecer como 

aliado secundário e regional de uma única potência. Com a Política 

Externa Independente o País superou sua dimensão regional, 

diversificando suas parcerias e atingindo todos os continentes. 

Mudanças de regime, apesar de seguidas por hiatos de liberalismo 

econômico e alinhamentos subordinados no plano externo, não 

chegaram a interromper uma linha diplomática que tem sido, 

predominantemente, de Estado e não de governo. Com uma sutileza 

instigante, a Casa de Rio Branco manteve com criatividade a defesa de 

princípios próximos ao ideário de Bandung, que forjou muito antes 

dessa conferência. Sessenta anos após a crise de 1929, o país 

encerrava um ciclo de desenvolvimento bem-sucedido, apesar do 

aprofundamento das desigualdades sociais (...). Com o 

profissionalismo que caracteriza o ltamaraty, já vinha sendo buscada a 

aproximação com os vizinhos, paradoxalmente, a última fronteira a 

ser explorada por nossa diplomacia.      (VIZENTINI. Prefácio, 2008.) 

As tentativas de inserção brasileira são caracterizadas, até a década de 1980, 

pelo predomínio de um panorama de incentivo ao nacional-desenvolvimentismo, 

concedendo maior ênfase em assuntos político-estratégicos. Em tal panorama, são 

destacadas as iniciativas da Política Externa Independente, dos governos Quadros e 

Goulart, juntamente com o Pragmatismo Responsável de Geisel.  



 

24 
 

Taticamente, a PEI retomava certas linhas básicas da Operação Pan 

Americana, agora numa conjuntura mais favorável. Buscava, também, 

alcançar uma posição de maior autonomia diplomática, ampliando sua 

atuação do subsistema regional para o sistema mundial, através da 

exploração das possibilidades oferecidas pelo novo contexto 

internacional. A par desses aspectos, a Política Externa Independente 

empregou o nacionalismo como forma ideológica de integração dos 

esforços para promover a industrialização brasileira, que, 

paralelamente, tanto carreava apoio interno durante os momentos de 

crise, quanto articulava forças políticas visando a resistir às pressões 

dos EUA, que contribuíam para a obstrução do desenvolvimento 

nacional. Nesse sentido, a postura de converter a política externa num 

instrumento para a concretização de um projeto nacional de 

desenvolvimento, já esboçada pelos governos dos anos 50, amadurece. 

(VIZENTINI, p. 20. 2008.) 

A década de 1990 foi marcada por uma mudança na condução da política 

externa brasileira: o consenso nacional-desenvolvimentista, principalmente nos 

governos de FHC e Collor, é substituído por uma prática que privilegiava a adesão 

incondicional do Brasil aos regimes vigentes no sistema internacional, com ênfase no 

processo de abertura econômica e no cumprimento e incentivo aos tratados 

internacionais, adotando uma agenda pragmática de aproximação com os países 

hegemônicos do cenário internacional. Observando as credenciais fundamentais que 

historicamente conduzem a política externa brasileira, como a autonomia e a ação 

universalista, com a crença de que o país deverá ocupar posição de maior destaque 

internacional, a década de 1990 representa um processo de descontinuidade. 

O revisionismo do sistema internacional foi substituído pela busca do 

protagonismo através do alinhamento e do reconhecimento do status quo. A ênfase da 

política externa, conduzida pelos “institucionalistas pragmáticos” da era FHC, 

privilegiava o alinhamento com o Ocidente, o apoio aos regimes internacionais e 

apresentava uma visão fundamentalmente economicista das relações internacionais.  

Durante tal período, o modus operandi da política externa brasileira visava 

buscar consolidar as relações Norte-Sul, tentando aumentar a influência externa do 

Brasil através da sua credibilidade no cumprimento de tratados e do endosso ao 

panorama de divisão de poder vigente. O país se afastava, assim, da “posição do grupo 

de países em desenvolvimento, em particular quanto ao questionamento global da 

ordem econômica internacional, ainda quando se criticam algumas políticas dos países 

industrializados” (BERNAL-MEZA, 2002.). As questões de hard power e Estratégia 
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foram, portanto, relegadas a uma posição secundária, perdendo relevância na pauta da 

política externa.  

Embora o governo Cardoso tenha aderido a “valores hegemônicos 

universalmente aceitos”, onde o cenário da segurança é identificado 

como “de multipolaridade com integração cooperativa ou seletiva”, 

com a prevalência do livre mercado e de regimes democráticos, a 

visão dominante no Brasil continua sendo a do realismo (Bernal-

Meza,1999), apesar da grande mudança em matéria de segurança, que 

significou a adesão do país aos regimes internacionais de não 

proliferação, entre eles o Regime de Controle de Tecnologia de 

Mísseis (1995), a Organização para a Proibição de Armas Nucleares 

(1996), o Tratado de Proibição de Testes Nucleares (1996) e o Tratado 

de Não Proliferação de Armas Nucleares (1998). O abandono da 

opção militar-estratégica de desenvolvimento de armas de destruição 

massiva (nucleares, químicas e biológicas) criou para o Brasil uma 

contradição e uma dificuldade. A primeira é que ao impor limites à 

sua capacidade de desenvolvimento de um componente militar-

estratégico, sua aspiração a constituir-se em uma grande potência 

regional (ou em uma “potência média mundial”) removeu do país um 

instrumento fundamental nos atributos tradicionais de poder. A 

segunda é que desenvolver e manter uma capacidade militar-

estratégica convencional acreditável ao nível dessa aspiração de 

“potência” levaria implícito um grande problema: como enfrentar o 

custo de criação e manutenção dessa capacidade, sem sustento 

tecnológico próprio? Pauta-se também a importância que adquire a 

indefinição em fazer da integração subregional seu efetivo projeto 

estratégico.                                            (BERNAL-MEZA, p.50.2002.) 

Ainda assim, durante o segundo governo FHC, houve dois importantes marcos 

no desenvolvimento de um aparato de hard power: a ativação do Sivam e criação do 

Ministério da Defesa (1999), este condizente com o período democrático. Tal 

aglutinação do processo decisório, subordinando-o ao poder civil, antes particular (e, 

muitas vezes, conflitante entre os ministérios) aos Ministérios Militares, encontraria a 

estrutura burocrática que, além de reforçar a autoridade civil na área de Defesa 

Nacional, permitiu o início da racionalização dos investimentos e necessidades das três 

forças. Também promoveu um gradual aumento da cooperação e intercâmbio entre os 

formuladores da política externa e os seus congêneres da Defesa Nacional. 

Especificamente sobre a política de Defesa, os primeiros passos foram 

dados pela apresentação do documento da Política de Defesa, em 

1996, durante o governo FHC (1995-2002). Se o documento era 

genérico e beirava a superficialidade, foi importante por brindar a 

sociedade brasileira com uma orientação governamental para a área. 

Mais relevante ainda foi a criação do Ministério da Defesa em 1999. 

Ao contrário da afirmação do então mesmo presidente, de que o 

propósito do ministério não era proporcionar um controle civil sobre 

as Forças Armadas, ao longo do tempo pode-se notar que esse 
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processo foi se estabelecendo, decorrente mais de fatores 

constrangentes próprios da existência de instituições, como é o caso 

do ministério, do que propriamente por decisões políticas 

estabelecidas marcadamente para este fim. O resultado foi a lenta 

redução da autonomia militar na esfera da decisão sobre a política de 

Defesa, por certo também decorrente do perfil de cada ministro da 

Defesa.     (SOARES, p.73. 2011.) 

A maior inserção civil também permitiu um maior interesse da sociedade, da 

academia e da classe política em assuntos estratégicos. Áreas tradicionalmente 

monopolizadas por setores militares são cada vez mais influenciadas por civis, estes 

ocupando cargos estratégicos na nova burocracia.  

Ao longo dos anos, o MD tem permitido estabelecer um diálogo mais 

consistente sobre defesa, face aos novos desafios da sociedade 

brasileira, dentro de um regime democrático. A criação deste 

ministério representou, em conjunto com a I PDN, um grande passo 

no controle civil objetivo conceituado por Huntington, uma vez que 

criou um nível político intermediário entre o chefe do executivo e a 

liderança militar, diminuindo a influência militar. Desta forma, o 

poder político civil se faz representar na área de defesa, a partir da 

presença do Ministro da Defesa, onde antes existiam apenas os 

militares. (...) Na avaliação ratificada por Eliézer de Oliveira (2001), 

os militares brasileiros vêm perdendo peso político no novo sistema 

democrático (...). O controle civil tenderá a ser ampliado, uma vez que 

tanto civis como militares concordam que a institucionalização deste 

conceito na sociedade brasileira converge para o interesse de ambos, 

podendo trazer benefícios concretos. (...)No contexto específico do 

Brasil, o MD representou um avanço no controle civil, não só pelos 

motivos apontados na teoria de Huntington, mas também por 

proporcionar a vértebra para o planejamento das ações militares 

combinadas, concorrendo para legitimar perante a elite civil o seu 

emprego prioritário nas questões de defesa.      (SILVA, p.17. 2012.) 

Mesmo assim, a década de 1990 foi marcada pela pouca relevância concedida 

aos assuntos estratégicos, juntamente com o crescente sucateamento material e 

intelectual das Forças Armadas. Os avanços advindos da criação do Ministério da 

Defesa (e a sua posterior consolidação) não ocorreriam caso não houvesse uma 

mudança de paradigma em relação à maneira de projeção e consolidação do Brasil no 

cenário internacional.  

A sucessão do governo de FHC pelo governo Lula trouxe consigo uma mudança 

paradigmática: o Institucionalismo Pragmático foi substituído por um resgate aos 

preceitos do Nacional-Desenvolvimentismo. Ocorreu a retomada dos princípios do 
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Pragmatismo Responsável5, com o retorno de um viés autonomista de atuação brasileira 

no âmbito externo. 

A política externa da “Era Lula” representou o retorno dos autonomistas ao 

centro decisório do Itamaraty. O período é marcado por uma síntese de pensamento 

proveniente tanto de indivíduos historicamente ligados aos quadros do Partido dos 

Trabalhadores, quanto dos autonomistas orgânicos do Itamaraty. Houve o aumento da 

busca por uma identidade regional, contribuindo para um processo de integração sul-

americana.  

A crise financeira de 2008, que acabou por atingir com mais força as 

economias centrais, abriu outro espaço de oportunidade para a 

projeção brasileira.  O país e os demais membros do grupo dos BRICS 

se beneficiaram de maior crescimento econômico, já que não foram 

afetados pela crise internacional na mesma medida que outros países.  

O maior envolvimento do governo brasileiro com a busca por 

mercados para as exportações nacionais deve ser entendido, neste 

contexto, como uma forma de preencher a lacuna deixada por outros 

Estados na economia mundial.  O objetivo era reforçar ainda mais a 

posição brasileira. 

Tal como os institucionalistas pragmáticos, os autonomistas 

valorizavam uma participação mais ativa em foros multilaterais e o 

reforço desta tendência na área econômica era compatível com seus 

interesses (...), essa posição privilegiava a defesa dos interesses do 

bloco do Sul, facilitando a sua representação e colocando o Brasil 

como interlocutor desses países (Valença, 2010).   

A “tensão” com Estados Unidos e países europeus facilitava, portanto, 

uma projeção mais ativa do Brasil na política internacional. Ao se 

envolver mais profundamente com os fóruns internacionais, o Brasil 

reforçava a posição dos países do Sul em negociações multilaterais.  

Assim, era possível mesclar a liderança daquele bloco com o 

estabelecimento de um diálogo intenso com os países do Norte.  Não 

obstante este cenário permitir a construção da ambição brasileira de se 

tornar uma potência global, ainda transferia aspectos de legitimidade 

para o Brasil assumir o papel de líder regional, outro intuito da sua 

política externa.                 (SARAIVA; VALENÇA, p. 14 e 15. 2012.) 

 

A inserção brasileira se realizaria, em síntese, através do estímulo às relações 

Sul-Sul, do não alinhamento e da busca pelo reconhecimento de uma identidade 

regional comum, criando um processo de elaboração de pauta comum dos problemas 

enfrentados pelos países em desenvolvimento. Em tal cenário, se colocaria o Brasil 

como representante e interlocutor dos países periféricos no sistema internacional.  
                                                             
5 Nomenclatura pela qual ficou conhecida a política externa do governo Geisel, que buscou o 

aprofundamento das relações Sul-Sul, bem como a autonomia de ação em relação aos EUA. 
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A ascensão da corrente autonomista diminuiu a adesão aos regimes 

internacionais, que foi substituída por comportamento ativo, a fim de 

modificá-los, em favor do Sul ou em benefício próprio. A ideia de 

atrair outros países do Sul, emergentes ou de menos recursos, serviu 

de base para a ação internacional no país. A liderança da América do 

Sul tornou-se um objetivo e, até mesmo, em uma vontade política para 

a presidência.6                        (SARAIVA, p.71. 2012. Tradução livre.) 

Lula fortaleceu a diplomacia presidencial, adotando um discurso Sul-Sul e 

explorando sua imagem e credibilidade internacional na busca por novos parceiros e 

alianças. Tal postura autonomista foi reflexo de um processo de retomada da retórica 

nacional-desenvolvimentista como motora do desenvolvimento econômico e social do 

Brasil. 

 O retorno do paradigma nacional-desenvolvimentista, com o estímulo a seus 

preceitos, encontra nas políticas de Defesa um de seus principais sustentáculos: não há 

precedente histórico que indique a ascensão de determinado Estado aos centros de poder 

mundial que não seja precedida (ou acompanhada) de investimentos em setores 

atrelados ao exercício de hard power. Tais áreas devem ser, inexoravelmente, 

condizentes à proporção que tal processo de projeção e dissuasão visa obter.  

 A última década representou, no período recente, um marco na retomada da 

estruturação e planejamento do aparato de Defesa brasileiro. A elaboração da Estratégia 

Nacional de Defesa (2008), no panorama jurídico-institucional; os Programas de 

Articulação e Equipamento das Forças, marcos logístico-estratégico-operacionais; os 

Programas Pró-Defesa e Pró-Estratégia, importantes propulsores da pesquisa e 

desenvolvimento (tecnológico e doutrinário); e, por fim, a opção pelo fortalecimento da 

Base Industrial de Defesa (através de leis, aquisições e financiamentos), indicam a 

busca pela autonomia e ganho de eficiência. Em paralelo, percebe-se a tentativa da 

edificação de um aparato dissuasório que seja condizente com as aspirações brasileiras 

no cenário internacional. 

 O panorama da retomada do nacional-desenvolvimentismo, juntamente com o 

robustecimento explícito das aspirações brasileiras no cenário internacional, 

                                                             
6 “El ascenso de la corriente autonomista disminuyó la adhesión a los regímenes 

internacionales, que fue sustituida por un comportamiento activo con vistas a modificarlos en 

favor de los países del Sur o en beneficio propio. La idea de atraer a otros países del Sur, 

emergentes o de menos recursos, sirvió de base para la actuación internacional del país. El 

liderazgo em América del Sur se convirtió en un objetivo y, aún más, en un deseo político de la 

presidencia.” 
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apresentaram reflexos diretos na concepção do aparato de Defesa brasileiro. É nesse 

panorama que se insere o programa KC-390. Sendo um “novo pioneiro” da retomada da 

Base Industrial de Defesa, o mesmo exemplifica os esforços brasileiros na concepção de 

um aparato de defesa autônomo.  

Ainda que possamos constatar tais esforços, uma análise teleológica 

(objetivando esclarecer os fins de tal processo) mais aprofundada, buscando 

compreender o processo histórico que culminou com o desenvolvimento do programa, 

juntamente com a compreensão da função dos demais países envolvidos no programa, é 

necessária. Portanto, o programa conta com dois processos distintos, ainda que 

complementares: os anseios político-econômicos brasileiros no sistema internacional, 

tanto da projeção de poder quanto das eventuais vantagens comerciais e, por fim, a 

capacidade industrial-militar de tais cooperantes, observando de que maneira os 

mesmos se inserem no esforço conjunto da produção e aquisição da aeronave. Se os 

axiomas da política externa brasileira já foram esclarecidos, como é estruturado tal 

cenário cooperativo? Quais são os antecedentes históricos fundamentais para a sua 

existência? O que o País tenciona, em termos de projeção de poder e fortalecimento de 

sua autonomia tecnológico-industrial, ao conduzir tal empreitada? Como podemos 

classificar tal cenário cooperativo? Finalmente, quais são as características 

fundamentais que concedem vantagens ao panorama exposto? 

1.1 A Indústria Aeronáutica Brasileira e o Complexo Tecnológico Aeroespacial 

 O desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira é indissociável da 

edificação do aparato científico-tecnológico da Força Aérea Brasileira. Foi esse aparato 

que permitiu estabelecer as condições necessárias para o robustecimento do setor 

industrial específico. Isto posto, é impossível discorrer sobre o KC-390 sem considerar 

a Embraer. Também é impossível considerar a existência da Embraer sem mencionar o 

atual Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial DCTA7 (o antigo Centro 

Técnico Aeroespacial CTA). 

 A história do DCTA remonta ao panorama de cooperação estratégica entre 

Brasil e Estados Unidos, aliados na II Guerra e não afetados por grandes batalhas sendo 

travadas em seus respectivos territórios. Naqueles tempos, a quase totalidade do 

equipamento militar brasileiro era de origem norte-americana. As comissões para o 

                                                             
7 Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
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recebimento de material de tal procedência eram corriqueiras, além dos intercâmbios de 

oficiais brasileiros com instituições americanas. 

 Pode-se dizer que a história do DCTA começa a ser escrita no dia 30 de Janeiro 

de 1943. Nessa data, o então Tenente-Coronel Casimiro Montenegro, na época subchefe 

da Diretoria de Material do recém-criado Ministério da Aeronáutica, embarcava para os 

Estados Unidos, com o objetivo de negociar a compra de um lote de aeronaves para a 

incipiente Força Aérea Brasileira.  

Cabia à Diretoria de Material, entre outras atribuições, a 

responsabilidade pela aquisição e manutenção de novos aviões 

militares para atualizar a frota aérea do país, pois a grande maioria das 

aeronaves herdadas do Exército e da Marinha era obsoleta e só com 

muita boa vontade não havia sido inventariada como sucata durante a 

transferência dos acervos para a Aeronáutica.  (MORAIS, p.97. 2006.) 

 Durante a viagem, o Coronel e sua equipe têm a oportunidade de conhecer a 

base aérea de Wright Field8, importante centro tecnológico da antiga USAAF (United 

States Army Air Force). Após permanecer por quatro meses e meio em território 

americano, regressa impressionado com o que viu, começando a vislumbrar um centro 

de referência em território brasileiro (MORAIS, p. 99. 2006.).  

 Posteriormente, a ideia de criar um centro de pesquisas em aeronáutica no Brasil 

obtém maior consistência e uma importante mudança em seu projeto organizacional. 

Em um ambiente de cooperação bilateral, o MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) recebera diversos alunos estrangeiros, entre eles, alguns brasileiros. Um 

dos assistentes de Montenegro no ministério, Arthur Soares Amorim, havia sido 

enviado para estudar no referido instituto em 1940. Conhecendo sua estrutura, sugeriu 

ao seu chefe visitar suas instalações. Montenegro, ainda em visita oficial, prolonga sua 

estadia nos Estados Unidos e segue para conhecer as instalações do MIT. Chegando a 

Boston, encontra-se com o major Oswaldo Nascimento Leal, que cursava Engenharia 

Aeronáutica naquele tempo.  

Há quem assegure que, ao contrário do que se poderia esperar, o major 

Leal não achou que Montenegro perdera o juízo. Ao contrário, teria 

afirmado que compartilhava da mesma aspiração e feito uma 

observação que calaria fundo no amigo: em vez de Wright Field, o 

                                                             
8  Wright Field era uma importante base para a certificação, ensaio e controle dos equipamentos da 

USAAF. Tinha um caráter fundamentalmente técnico-normativo, sendo submetida à estrita disciplina e 

hierarquia militar.  
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exemplo estava ali mesmo, à volta deles, naqueles prédios que 

abrigavam a nata da inteligência científica mundial. 

-Wright Field é uma coisa grandiosa, mas é uma unidade de operação 

tipicamente militar- teria ponderado o major Leal. –O Brasil precisa é 

de uma escola de alto nível para a formação de engenheiros 

aeronáuticos, uma instituição que seja voltada para a aviação de 

maneira geral, seja ela civil ou militar, e não apenas para cuidar dos 

assuntos específicos da Força Aérea.        (Ibid. p.108.) 

 

Em 1945, em nova visita aos EUA, Montenegro é procurado por Nascimento 

Leal, que ainda estudava na referida instituição. Montenegro, através de Leal9, 

conheceria o Chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT, o professor 

Richard H. Smith. Após a exposição das ideias e vontades para a criação de uma 

organização de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, surge o convite para que o dr. 

Smith colaborasse com a criação do referido centro tecnológico. Smith prontificou-se a 

ajudar e Montenegro solicitou, junto ao ministro Salgado Filho10, a contratação, em 

regime temporário, do professor.  Houve imediata aceitação e Smith embarcou para o 

Brasil, com o intuito de contribuir para a estrutura física e organizacional do novo 

projeto (Ibid. p. 116.).  

 Depois de percorrer diversas faculdades, escolas e cursos militares no Brasil, 

reuniram-se Montenegro, Smith e Soares Amorim11 para a elaboração de um plano de 

ação, conhecido como “Plano Smith”. O plano consistia na criação de uma escola de 

formação de engenheiros para o setor aeronáutico – o ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica), subordinado a uma organização maior, o Centro Técnico de Aeronáutica. 

O ousado plano de Smith previa total autonomia acadêmica do ITA, nos moldes do 

MIT, e contando com um reitor civil, eleito por um colegiado de professores. A 

primeira grande exibição de tal plano ocorre ainda em 1945, no Ministério da Educação, 

em uma palestra pública. 

Smith conclamou logo em seguida os brasileiros a deixarem de ser meros 

consumidores de material militar produzido por outros países. Entre 1942 e 

1945, a Comissão de Compras de Material (...) havia adquirido nada menos de 

1288 aviões norte-americanos. (...) Acabávamos adquirindo material que logo 

se tornava obsoleto e, portanto, de manutenção cara (...). Mas o maior problema 

                                                             
9 “(...) Oswaldo Nascimento Leal logo passaria a servir como elemento de ligação fundamental entre 

Montenegro e o Massachussetts Institute of Technology. Era Leal quem o municiava de informações 

atualizadas sobre o funcionamento do instituto, incluindo detalhes como o valor dos salários pagos ao 

time de professores e funcionários de elite que lá trabalhavam”. (MORAIS, p.112. 2006). 
10 Então Ministro da Aeronáutica. 
11 Seu assistente, diplomado pelo MIT. 
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em se comprar modelos estrangeiros, alertou, era o retardamento da indústria 

aeronáutica brasileira (...). Ao final, foi taxativo. Só havia uma maneira de o 

Brasil não ficar atrás nessa corrida tecnológica: 

- “O Brasil só poderá tornar-se independente das outras nações pela criação de 

escolas superiores nos campos da engenharia aeronáutica e pela instalação de 

laboratórios de alto padrão científico”.         (Ibid., p.120) 

  

Assim, em agosto de 1945, é encaminhado o projeto final do Centro, através do 

Brigadeiro Trompowsky12, ao presidente da república, José Linhares13. Dentro da 

macroestrutura do CTA, era prevista a criação do ITA, que depois seria acrescido do 

IPD14, sendo o último responsável pela cooperação com a indústria aeronáutica, tanto 

civil quanto militar (Ibid. p.128.).  

O ITA, instituto fundamental para o desenvolvimento da indústria aeronáutica 

nacional, é responsável pela formação de graduados e pós-graduados em cursos de 

Engenharia. É um dos mais importantes centros de ensino do país, sendo reconhecido 

por sua excelência. Atualmente, oferece cursos superiores de Engenharia Aeronáutica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia de 

Computação e Engenharia Aeroespacial. Seus programas de Mestrado e Doutorado 

estão estruturados em cinco macro-áreas: Ciências e Tecnologias Espaciais, Física, 

Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, Engenharia Eletrônica e Computação e 

Engenharia Aeronáutica e Mecânica. 

Com suas edificações projetadas por Oscar Niemeyer15, o CTA começou a ser 

organizado através da COCTA (Comissão de Organização do CTA), ativa desde 1947 e 

oficialmente reconhecida pelo decreto nº 26.508, de 1949. A comissão seria extinta em 

Novembro de 1953, através do decreto nº 34.701, sendo o CTA declarado organizado a 

partir do dia 1º de Janeiro de 1954. 

                                                             
12  Então Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. 
13 Linhares assumiu o governo por três meses, entre 1945 e 1946, após movimento militar que destituiu 

Getúlio Vargas. 
14 O IPD seria criado em 1954. “Enquanto o ITA era encarregado do ensino e da formação de 

profissionais na área de engenharia aérea, o IPD, como indicava o próprio nome, deveria se concentrar no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, inclusive em cooperação com a iniciativa privada, para criar as 

condições propícias ao surgimento da indústria aeronáutica no país”. (Ibid., p. 205) 
15 O nome de Niemeyer jamais se mostrou consensual. Dutra era contra sua escolha, por conta de suas 

práticas e ideologias marxistas. Fonte: MORAIS, Fernando, Montenegro – As Aventuras do Marechal 

que fez uma Revolução nos Céus do Brasil, Planeta, São Paulo, 2006. 
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O legado do CTA foi edificado por indivíduos do mais alto nível intelectual, 

como o alemão prof. dr. Heinrich Focke16 (projetista do primeiro helicóptero) e o 

engenheiro húngaro Joseph Kóvacs (projetista do EMB-312 Tucano). O projeto do 

Bandeirante, catalizador da criação da Embraer, o desenvolvimento do motor a álcool, 

capitaneado pelo professor Urbano Ernesto Stumpf só corroboram com a grandeza 

desse Centro, fundamental para o progresso tecnológico do Brasil. 

Atualmente, o antigo CTA (após ser por vezes renomeado, em razão de novas 

atribuições e/ou novas estruturas organizacionais, como Centro Técnico Aeroespacial, 

Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial) é denominado DCTA (Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial). Conta, atualmente, com doze áreas funcionais, que 

englobam os processos de pesquisa aplicada, certificação, avaliação e centros de 

lançamento. Dentre elas, destacam-se os Institutos, como o de Fomento Industrial, o 

IAE (responsável por desenvolver os foguetes de sondagem e a família VLS) e o IEAv 

(de estudos avançados). Mais que uma simples mudança de nome, tal ato representa a 

incorporação do CTA por uma estrutura maior e hierarquicamente superior, 

anteriormente situada em Brasília. O DEPED (Departamento de Pesquisas e 

Desenvolvimento) englobou o antigo CTA, sendo atualmente comandado por um 

oficial-general quatro-estrelas, e subordinado diretamente ao Comando da Aeronáutica.  

É correto afirmar que os primeiros passos da aviação de transporte dotada de 

aeronaves brasileiras foram condicionados pela própria existência da Embraer, esta 

diretamente relacionada à existência do CTA. Criada em 1969, objetivando a construção 

das aeronaves Bandeirante para a Força Aérea Brasileira e para o mercado civil, a 

empresa iniciou suas atividades com o quadro de empregados sendo composto, 

fundamentalmente, de engenheiros oriundos do ITA. Tal instituto, subordinado ao CTA, 

aproveitando das experiências pregressas envolvidas nas pesquisas (como as 

desenvolvidas por Focke), forneceria o projeto do Bandeirante, sendo seu líder (Ozires 

Silva) nomeado o primeiro presidente da empresa. 

 O projeto e montagem de aeronaves em território nacional contou, assim, com 

dois processos colaborativos: o da concepção científico-tecnológica, esta impulsionada 

e sustentada pelo CTA e seus institutos e, por fim, o setor industrial, representado pela 

                                                             
16 Engenheiro alemão, criador da Focke-Wulf. 
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Embraer e seus fornecedores. É nesse panorama que se inicia, também, a história do 

KC-390. 

1.2 As Origens do KC-390 e a Aviação de Transporte da FAB 

 A FAB, desde o processo cooperativo decorrente da Segunda Guerra Mundial, é 

equipada, fundamentalmente, com aeronaves de asa fixa de procedência norte-

americana. A transferência de aeronaves retiradas das Forças Aéreas de países da Otan 

sempre representou importante componente do inventário da Força Aérea. Na aviação 

de transporte, tal axioma também se fez presente. Seja por aquisições via FMS17, seja 

pela compra de oportunidade de aeronaves americanas “usadas”, provenientes de outros 

países aliados, a espinha dorsal de transporte da FAB sempre teve em seus inventários 

aeronaves americanas, notadamente as de maior capacidade de carga. O Douglas C-47, 

versão militar do DC-3, tornou-se um ícone do Correio Aéreo Nacional, mas não foi o 

único a ser operado pela FAB na função de transporte. Dos Curtiss C-46 aos Boeing B-

17, do Fairchild C-82 ao Consolidated PBY-5 Catalina, passando pelos Grumman SA-

16 Albatross, Douglas C-54G, e Fairchild C-119, a aviação de transporte brasileira era 

majoritariamente estruturada sobre tais aeronaves, provenientes do mesmo país 

fornecedor. 

 Por fim, houve a decisão pela aquisição de aeronaves C-130 Hercules. Operada 

pela FAB desde 1964, em diferentes modelos e anos de fabricação, tal aeronave 

representa o único vetor de transporte “pesado” da FAB, O vetusto quadrimotor, após a 

desativação dos KC-137 (versão do Boeing 707), é a única aeronave da FAB com 

capacidade de reabastecimento em voo. Em sua história, a FAB operou 29 aeronaves de 

tal modelo, estando atualmente em operação 2318 aeronaves, sendo 10 aeronaves ex-

AMI19, em diferentes estágios de modernização e tecnologia embarcada. Ainda que 

cumpram uma função fundamental na Força Aérea, as mesmas apresentam limitações 

impostas tanto pela idade do projeto quanto pela própria utilização das aeronaves por 

mais de quarenta anos (ver fig. 1). 

 

 

 

                                                             
17 Foreign Military Sales, legislação que regulamenta a venda e utilização de equipamentos americanos 

por países aliados. 
18 Ou vinte e duas. Não se sabe se a aeronave que sofreu um acidente no dia 27/11/2014, na Antártida, 

voltará a operar (ver fig.1). 
19 Aeronautica Militare Italiana. 



 

35 
 

Figura 1 - ACIDENTE C130 ANTÁRTIDA 27/11/2014 

 

 FONTE: SITE PODER AÉREO  

 A longa história de operação do C-130 na FAB não significou a ausência de 

iniciativas nacionais na área de transporte. Prosseguindo com o desenvolvimento do 

Embraer Bandeirante, vislumbrou-se a possibilidade da fabricação de uma aeronave de 

transporte “nacional”. O projeto, denominado EMB-500 Amazonas20, teria por fim a 

fabricação de uma aeronave quadrimotor, capaz de operar em pistas semi-preparadas, 

resistindo às intempéries inerentes ao cenário amazônico, com um peso máximo de 

decolagem de 14 toneladas (ver fig.2).  

 

Figura 2-CONCEPÇÕES ARTÍSTICAS DO EMB-500 

 

FONTE: SITE CAVOK 

 A “família” Amazonas seria composta de aeronaves nas funções: carga, 

transporte de paraquedistas e patrulha. De construção inteiramente metálica, utilizaria 

                                                             
20 Coincidência ou não, quando da escolha pela aeronave de transporte médio que substituiria os Buffalo, 

o selecionado EADS-CASA C-295 foi denominado na FAB como “C-105 Amazonas”. 
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quatro turboélices Pratt & Whitney PT6A-40 como propulsores. Suas capacidades, 

ainda que muito aquém das prestações dos C-130, representariam a inauguração de uma 

linha de produção de aeronaves médias de transporte em território nacional.  

O projeto teve origem em outubro de 1970, quando a Embraer divulgou a 

Especificação Preliminar de Tipo DTE/EDO-04-200-10/70 para um avião de transporte 

médio designado EMB-500, a proposta foi encaminhada ao então Ministério da 

Aeronáutica, mas nem o Estado nem outros potenciais clientes demonstraram interesse 

pela aeronave, e o projeto foi extinto.  

Em 1970 a Embraer já vislumbrava uma aeronave de transporte 

médio, conhecida como EMB-500 “Amazonas”. Em outubro de 1970, 

a Embraer lançou a Especificação Preliminar de Tipo DTE/EDO-04-

200-10/70 para um avião de transporte médio designado EMB-500. 

Tratava-se de um quadrimotor turboélice, metálico, de asa alta e trem 

de pouso triciclo, com as rodas principais recolhendo na parte traseira 

dos casulos aerodinâmicos dos motores centrais. Visando os mercados 

nacional e internacional, o “Amazonas” foi concebido para atender 

aos requisitos técnicos da Categoria de Transporte do FAR, Part 25, 

do FAA norte-americano, e às normas MIL-A-8860 e 8870 para as 

versões militares. 

A versão básica da aeronave, concebida para o transporte de 

passageiros e/ou carga, seria ideal para regiões que não contavam com 

pistas longas, pavimentadas, como a Amazônia. Teria cabine 

pressurizada com diferencial de 5 psi. Embora tecnicamente 

promissora, a aeronave não encontrou no mercado nacional uma 

receptividade como a esperada pelo fabricante, que, sem a garantia de 

vendas suficientes, optou por não prosseguir com o programa. Mesmo 

assim o “Amazonas” foi o maior avião comercial projetado no Brasil 
até aquela data.              (CAVOK. 2015.) 

O cenário cooperativo entre Estados Unidos e Brasil, à época, pode ser utilizado 

para justificar a falta de interesse em tal projeto. Em um panorama no qual ainda 

vigorava o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, o acesso a equipamentos e aeronaves 

a um baixo custo inviabilizava o desenvolvimento de tal programa. O acordo, assinado 

por Vargas em 1952, só seria denunciado em 1977 (governo Geisel), época na qual o 

projeto já havia sido desmantelado. A FAB não apresentava demanda por aeronaves do 

tipo, já que as aeronaves canadenses de Havilland DHC-5 Buffalo, adquiridas a partir do 

ano de 1968 (24 unidades), demonstraram ser ideais para o transporte de cargas em 

condições adversas, operando em cenários hostis como o Pantanal e a Amazônia, com 

reconhecida desenvoltura (mesmo sendo um avião de porte menor do que o projetado 

pela Embraer). 
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 A década subsequente ficaria marcada pela grande expansão da Base Industrial 

de Defesa. Durante a década de 1980, importantes projetos foram desenvolvidos pela 

indústria aeronáutica brasileira: o EMB-120 Brasília e suas variantes, o EMB-312 

Tucano e o programa ítalo-brasileiro AMX exemplificam o panorama de fomento ao 

setor aeronáutico. Ainda assim, não houve nenhuma iniciativa de produção de 

aeronaves de transporte maiores, como o C-130 ou uma versão “atualizada” do EMB-

500. Durante aquela década, após sucessivas aquisições de C-130, a Força Aérea 

empreendeu um processo de modernização de suas aeronaves Hércules, entre os anos de 

1984 a 1986, realizado no Centro de Manutenção da Varig. Portanto, não havia a 

demanda explícita por novas aeronaves, nem se vislumbrava a construção de aeronaves 

de maior porte por parte da Embraer. 

1.3 O Panorama Atual e o Desenvolvimento Do KC-390 

 O aparato dissuasório brasileiro, desde os anos 1990, sofre com a obsolescência 

de meios e com a escassez de recursos para a sua manutenção. A década passada 

introduziu a tentativa, ainda em curso, da retomada do investimento na Base Industrial 

de Defesa e nas Forças Armadas Brasileiras, tencionando robustecer as estruturas 

responsáveis pela projeção de hard power no cenário internacional. As aspirações 

brasileiras no panorama externo, nomeadamente a da assunção de uma posição de 

global player¸ encontram fundamental entrave pela incongruência de sua estrutura 

tecnológico-militar-industrial em relação aos seus objetivos. 

 Ainda assim, a aeronave se posiciona, no mercado internacional, em um 

momento no qual há a obsolescência dos meios de transporte de diversas forças aéreas 

no mundo, problema que afeta de maneira mais contundente os países emergentes. Tais 

Estados, assim como o Brasil, ainda estruturam a aviação de transporte baseada em 

aviões com custos de manutenção e operação crescentes, dado o desgaste do material 

ocasionado pela operação ininterrupta por décadas. 

Para o Brigadeiro-do-Ar José Augusto Crepaldi Affonso, presidente 

da COPAC (Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de 

Combate), que contratou a Embraer para desenvolver o avião, o KC-

390 não tem nenhum concorrente direto no segmento de jatos de até 

26 toneladas. (...)Segundo estimativa do brigadeiro, o KC-390 

apresentará um custo de ciclo de vida de entre 20 e 30% mais baixo 

que as aeronaves de transporte em desenvolvimento ou em produção. 

Até o momento, o KC-390 conta com 28 encomendas firmes feitas 

pela Força Aérea Brasileira (FAB), que financia o desenvolvimento e 
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a produção em série, com investimento estimado em R$ 12 bilhões. A 

aeronave tem 32 cartas de intenção de compra da Argentina, Portugal, 

República Tcheca e Colômbia. A Embraer projeta um mercado 

potencial de 700 aeronaves na categoria onde vai atuar o KC-390 nos 

próximos 10 anos. A empresa espera conquistar entre 15% e 20% 

desse mercado. “A Embraer está olhando uma fatia desse mercado. É 

lógico que vai haver espaço para todo mundo. Não é mais o cenário 

em que havia apenas um produto”, disse o presidente da COPAC. 

(SILVEIRA. 2014.) 

Em tal panorama, surge o programa C-390 (posteriormente, KC-390). Por suas 

dimensões, o KC-390 será a maior aeronave já desenvolvida no Hemisfério Sul. 

Segundo seu fabricante, os custos de aquisição e operação serão competitivos em 

relação ao C-130, com uma estimativa de mercado potencial superior a setecentas 

aeronaves. Em razão do destaque internacional que tal aeronave atraiu, a Boeing firmou 

um acordo com a Embraer no qual a empresa norte-americana se tornou corresponsável 

pelo marketing e divulgação da aeronave no mercado internacional.  

A Embraer S.A. e a Boeing anunciaram no 50º Paris Air Show, em Le 

Bourget, que estão formando uma parceria para a promoção e a venda 

do KC-390 da Embraer – aeronave multi-missão de transporte militar 

de médio porte e reabastecimento aéreo com capacidades avançadas. 

Conforme o acordo, a Boeing irá liderar as campanhas de vendas do 

KC-390, oferecendo também suporte e treinamento, nos EUA, no 

Reino Unido e em mercados selecionados do Oriente Médio. A 

Embraer irá fabricar a aeronave e colaborar nas vendas, suporte e 

treinamento. “O KC-390 é uma aeronave extremamente capaz e que 

continua a atrair o interesse de várias nações e a experiência da 

Boeing no campo do transporte militar é ideal para uma parceria no 

mercado internacional”, disse Luiz Carlos Aguiar, Presidente e CEO 

da Embraer Defesa & Segurança. “Este acordo fortalece o nível de 

cooperação entre ambas as empresas e as indústrias de defesa do 

Brasil e dos Estados Unidos.”                    (EMBRAER. 2013.) 

 Acompanhando o processo de redefinição e de estruturação do aparato 

dissuasório, começa a história do KC-390. Tal projeto, mais do que simplesmente 

substituir aeronaves que se encaminham para o final da vida útil, representa um marco 

no desenvolvimento de uma relativa autonomia na concepção e fabricação de aeronaves 

de grande porte. Para demonstrar o desenvolvimento do programa, se faz necessário o 

estabelecimento de uma linha do tempo, demonstrando a maneira pela qual o processo 

cooperativo foi concebido, e a função dos países-membros no desenvolvimento da 

aeronave (ver APÊNDICE A – página 172).  
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1.4 A Cooperação: Análise Crítica 

 A análise da linha do tempo demonstra um fator determinante para a 

fundamentação teórica do presente trabalho: é correto considerar que o panorama de 

cooperação parte de um “processo cooperativo ascendente”, ou seja, de um sistema 

retroalimentado no qual o fluxo de tal processo parte de uma demanda específica e de 

uma análise de mercado, no caso, da Força Aérea Brasileira e da Embraer. Tal demanda 

inicial geraria um panorama de cooperação, no qual os participantes ingressam em um 

programa em curso por duas razões específicas: a substituição de meios obsoletos, 

gerando maior capacidade de projetar ou consolidar o poder estatal, e, por fim, a 

tentativa do fomento das atividades das indústrias aeronáuticas locais, participando no 

fornecimento de componentes, qualificando os quadros técnicos e obtendo lucros nas 

transações futuras. Tal ciclo encontraria, novamente, o caminho da demanda específica 

para a aquisição de material, já que a sustentação de tal panorama cooperativo depende, 

fundamentalmente, dos mercados internos dos cooperantes para se perpetuar. 

 A importância de tal acordo também é notada através da ausência de uma 

estrutura supranacional que organize o processo de integração. Os acordos foram 

conduzidos de maneira bilateral, prescindindo da atuação de organizações internacionais 

ou de amplo aparato jurídico-burocrático específico. Ainda assim, é patente a 

vulnerabilidade técnica e tecnológica do grupo de países cooperantes. É, também, 

discutível a plausibilidade de um cenário plenamente cooperativo em um ambiente no 

qual a maioria das tecnologias empregadas não é de propriedade de tais países.  

É importante notar o papel da Embraer. A cooperação se deu de maneira 

bilateral: houve a assinatura de cartas de intenção por parte dos cooperantes, 

tencionando a aquisição das aeronaves. Simultaneamente, houve o processo de escolha 

de parceiros industriais para a fabricação de componentes para o KC-390 entre os 

signatários das cartas de intenção. Em síntese, a condicionante fundamental para a 

participação de eventuais parceiros no programa foi o compromisso da aquisição de 

aeronaves por parte dos cooperantes. Deste modo, tanto a Força Aérea Brasileira, 

quanto a empresa, tencionam obter: 1) escala para a produção da aeronave, reduzindo os 

custos e financiando a produção; 2) um mercado consumidor para a aeronave, a 

inserindo em mercados variados, consolidando a presença da Base Industrial de Defesa 

brasileira na América Latina e aumentando sua presença no mercado europeu; 3) a 
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presença brasileira no entorno estratégico, no caso dos parceiros regionais, inserindo o 

projeto em um âmbito da cooperação política Sul-Sul. 

 Em síntese, a cooperação se adequa aos pressupostos de uma “aliança de fins 

específicos”, independendo de quaisquer estruturas que indicassem a formação de uma 

“comunidade de segurança”21.  

A teoria de segurança coletiva lida diretamente com a questão de 

como ocasionar a paz. Ela reconhece que o poder militar é um fato 

central da vida na política internacional, e é provável que permaneça 

assim em um futuro previsível. A chave para melhorar a estabilidade 

(...) é a gestão adequada do poder militar. (...) Para os defensores da 

segurança coletiva, as instituições são a chave para o gerenciamento 

exitoso do poder. Embora a teoria enfatize a importância contínua da 

força militar, é explicitamente antirrealista. Seus proponentes 

expressam um desgosto pela lógica da balança de poder e alianças 

tradicionais, bem como o desejo de criar um mundo onde esses 

conceitos realistas não têm um papel a desempenhar. (...)De fato, tem 

havido muito interesse na segurança coletiva no pós-Guerra Fria. (...) 

no entanto, é difícil encontrar trabalhos acadêmicos que advoguem 

pela segurança coletiva sem fazer simultaneamente grandes ressalvas 

à teoria, e sem expressar sérios questionamentos se a segurança 

coletiva poderia ser realizada na prática.22                      

             (MEARSHEIMER, p.20. 1994. Tradução livre.)  

 O ambiente de cooperação, não obstante, também tencionaria a edificação de um 

panorama de liderança regional. Tal qual é descrito pela Escola Realista das Relações 

Internacionais, encontraria a devida fundamentação teórica na edificação de um 

processo de conquista de poder através do viés econômico, militar e sociocultural. 

Como descrito em “A Política Entre as Nações”, por H. Morgenthau: 

 

(...) De modo semelhante, o imperialismo econômico, embora por 

vezes possa atuar isoladamente, no mais das vezes serve de apoio às 

políticas militares. Por outro lado, embora o imperialismo militar 

                                                             
21 Ou seja, prescindindo da constituição de elevada confiança mútua, com estreitos laços econômicos, 

culturais, sociais e militares que indicassem a consolidação de uma maturidade institucional, que repelisse 

per se a possibilidade de conflitos entre os participantes. 
22 The theory of collective security deals directly with the issue of how to cause peace. It recognizes that 

military power is a central fact of life in international politics, and is likely to remain so for the 

foreseeable future. The key to enhancing stability (…) is the proper management of military power. (…) 

For advocates of collective security, institutions are the key to managing power successfully. Although 

the theory emphasizes the continuing importance of military force, it is explicitly anti-realist. Its 

proponents express a distaste for balance-of-power logic and traditional alliances, as well as a desire to 

create a world where those realist concepts have no role to play. (…) In fact, there has been much 

interest in collective security in the aftermath of the Cold War. (…)however, it is difficult to find scholarly 

work that makes the case for collective security without simultaneously expressing major reservations 

about the theory, and without expressing grave doubts that collective security could ever be realized in 

practice. 
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possa efetuar conquistas sem o suporte de métodos não militares, é 

inegável que nenhum domínio efetivo poderá durar, se estiver 

alicerçado exclusivamente na força militar. Assim sendo, o candidato 

a conquistador não se preparará para conquistas militares somente por 

meio de penetração econômica e cultural, do mesmo modo como não 

assentará o seu império baseado somente na força bruta, mas 

principalmente no controle dos meios de subsistência dos povos 

conquistados e na dominação de suas mentes. 

              (MORGENTHAU, p.128 e 129. 2003.) 

 

 Em um sistema internacional no qual predomina a anarquia, a busca pela 

elevação do país ao centro do processo decisório mundial deve ser baseada em 

condições fundamentais. A atribuição do “medo”, um temor dissuasório que culmina 

com o pensamento contrário aos processos de intervenção e conflito, será fundamental 

para a edificação de um país forte e soberano. Para tal, é primordial possuir capacidade 

em difundir esse sentimento aos demais membros do sistema internacional. Segundo 

Mearsheimer: 

 

Três características do sistema internacional se combinam para que 

Estados temam uns aos outros: 1) ausência de uma autoridade central 

que paire sobre os Estados e protejam-nos uns dos outros; 2) O fato de 

que Estados sempre possuem alguma capacidade militar ofensiva, e; 

3) O fato de que os Estados nunca podem se assegurar sobre as 

intenções de outros Estados. Dado esse medo - que nunca poderá ser 

totalmente eliminado - Estados reconhecem que quanto mais 

poderosos eles são em relação aos seus rivais, melhores suas chances 

de sobrevivência. Na verdade, a melhor garantia de sobrevivência é 

ser um hegemon, porque não há outros Estados que possam ameaçar 

seriamente tal grande poder23.     

     (MEARSHEIMER, p.3. 2001. Tradução livre.) 

  

 Portanto, a cooperação em Segurança e Defesa, em tese, contribuiria para o 

aumento das capacidades de defesa de cada país participante. Consequentemente, a 

formação de uma aliança de fins específicos, principalmente dada à complexidade do 

programa KC-390, afeta potencialmente os tradicionais setores e ações inerentes ao 

processo de ampliação das condições de projeção de poder (como: indústria de defesa; 

pesquisa e desenvolvimento; tratados na área de defesa; organização de estruturas 

                                                             
23 “Three features of the international system combine to cause states to fear one another: 1) the absence 

of a central authority that sits above states and can protect them from each other; 2) The fact that states 

always have some offensive military capability, and; 3) The fact that states can never be certain about 

other states’ intentions. Given this fear – which can never be wholly eliminated – states recognize that the 

more powerful they are relative to their rivals, the better their chances of survival. Indeed, the best 

guarantee of survival is to be a hegemon, because no other states can seriously threaten such a mighty 

power.” 
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conjuntas, possibilitando a atuação unificada de tropas e policiais, entre outras). 

Portanto, o “processo cooperativo ascendente” contribuiria para a ampliação do poder 

de barganha internacional do Brasil (diretamente) e os demais participantes (de forma 

indireta). 

 Paralelamente, o Brasil poderá aproveitar do cenário econômico favorável, 

decorrente da aglutinação de países em tal cooperação. A riqueza e, em segundo plano, 

a população de um país determinam, de forma objetiva, qual será a sua capacidade de 

projeção de poder. Em uma conclusão associativa, pode-se obter a resposta de que a 

cooperação entre países com economias e população complementares contribuirá para a 

ampliação da relevância regional dos mesmos. Podemos fundamentar essa afirmação 

através de Mearsheimer: 

 
A riqueza é importante, porque um Estado não pode construir uma 

poderosa força militar se ele não tem dinheiro e tecnologia para 

equipar, treinar e continuamente modernizar suas forças de combate. 

Além disso, os custos de financiar guerras de grandes potências são 

enormes (...). Assim, as grandes potências no sistema internacional 

estão invariavelmente entre os Estados mais ricos do mundo. Embora 

o tamanho da população e a riqueza sejam ingredientes essenciais do 

poder militar, eu uso riqueza sozinha como medida de poder potencial. 

Essa ênfase na riqueza não é porque ela é mais importante do que a 

população, mas porque a riqueza incorpora tanto as dimensões 

demográficas como econômicas do poder. Como se observa, um 

Estado deve ter uma grande população para produzir uma grande 

riqueza. Portanto, é razoável supor que os Estados com riqueza 

abundante também terão grandes populações24.  

   (MEARSHEIMER, p.61, 2001. Tradução livre.) 

 

 Buscando consolidar o processo de liderança regional o qual o Brasil busca 

edificar, é importante recorrer à formação de alianças. Segundo Morgenthau, as alianças 

são uma forma de consolidar o poder estabelecido. Atualmente, há a tendência da 

formação de processos regionais de integração através dos preceitos de manutenção da 

paz, estabilidade e segurança mútuas. Como observado em “A Política entre as 

Nações”: 

                                                             
24 Wealth is important because a state cannot build a powerful military if it does not have de Money and 

technology to equip, train and continually modernize its fighting forces. Furthermore, the costs of waging 

great-power wars are enormous (…). Accordingly, the great powers in the international system are 

invariably among the world’s wealthiest states. Although population size and wealth are essential 

ingredients of military power, I use wealth alone measure potential power. This emphasis on wealth is not 

because it is more important than population, but because wealth incorporates both the demographic and 

the economic dimensions of power. As noted, a state must have a large population to produce a great 

wealth. Therefore, it is reasonable to assume that the states with abundant wealth will also have large 

populations. 
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Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, tornou-se mais ou menos 

comum recorrer a tais ideologias legalistas para justificar uma política 

de status quo. Embora não tenham desaparecido de todo, as alianças 

de outros tempos tendem a se transformar em "arranjos regionais" 

embutidos em uma organização legal mais ampla. A fórmula 

"manutenção do status quo" é substituída por outra como "manutenção 

da paz e segurança internacionais." Certo número de Estados 

igualmente interessados na manutenção do status quo provavelmente 

desejarão proteger seus interesses comuns contra a ameaça de uma 

determinada fonte, recorrendo não a uma "Santa Aliança", mas a um 

"sistema de segurança coletiva" ou a um "tratado de assistência 

mútua".               (MORGENTHAU, p. 181 e 182. 2003.) 

 

 

 Desde meados do século XX, através da consolidação do sistema ONU, as 

teorias de Segurança Coletiva ganharam força na comunidade internacional. Tal 

conceito, experimentado anteriormente de maneira fracassada quando da constituição da 

Liga das Nações, vislumbra a edificação de um processo de cooperação internacional 

que repila e refute conflitos armados. Através de regimes que estabeleçam “regras 

básicas de convivência pacífica”, os Estados estabeleceriam um processo cooperativo 

que visaria a manutenção da paz e da boa convivência entre os mesmos. Em uma 

situação de quebra do panorama, na qual um Estado fosse agredido por outro, os 

Estados constituintes de tal sistema se uniriam contra tal ameaça. A ameaça, portanto, 

seria tratada de maneira coletiva, de forma análoga à “Federação das Repúblicas” de 

Kant, ou seja, o processo de defesa de um membro contra a agressão externa seria um 

problema coletivo, pois coloca todo o modelo em risco. 

A atual estrutura, engessada e desigual em larga medida, permitiu, por 

vezes, que os interesses individuais dos membros permanentes do 

CSNU impedissem a ONU de agir em situações de conflito. Essa 

crítica, também muito recorrente, vai à direção de uma pretensa 

seletividade ao direcionar os recursos da ONU para conflitos que de 

fato sejam mais importantes para as potências. 

(PAZ NEVES, p.107. 2013.) 

 

 Portanto, o modelo de segurança coletiva, através da forma pela qual é inserida 

no sistema internacional contemporâneo, em ultima ratio representa a legitimação de 

uma estrutura de poder que engessa a possibilidade de novos entrantes e age segundo 

interesses particulares. Assim, a pretensa coletividade que agiria em prol da manutenção 

da paz é prejudicada em um contexto no qual as ações estatais são baseadas em uma 

natureza individualista. Em um panorama em que o consenso não é possível sequer 

entre os membros do Conselho de Segurança, como advogar pela criação de um sistema 

de segurança coletiva? Qual causa seria considerada “justa” diante de tais impasses 
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atualmente presenciados25? Ademais, como pensar no estabelecimento de tal sistema se 

as potências de tal grupo são os países tradicionalmente cerceadores de tecnologia e 

detentores da maioria da propriedade intelectual hoje empregada? Ainda que o sistema 

atual tenha dificultado a ocorrência de um conflito em escala mundial, o mesmo 

também criou uma “paz conveniente” ao status quo, já que legitimou uma estrutura de 

poder que resiste há mais de meio século. 

 Assim, pode-se considerar que o processo em curso no Programa KC-390 difere 

do “sistema de segurança coletiva” ou de um “tratado de assistência mútua”. A 

“trajetória ascendente”, processo cooperativo que não necessita de estrutura 

supranacional abrangente, coloca-o em um panorama estratégico distinto: o da busca 

pelas vantagens mercadológicas, inserindo a aeronave no mercado europeu e 

consolidando a presença da Embraer no mercado sul-americano, também contribuindo 

para o reequipamento da FAB e, através da criação de um grupo de fornecedores e 

operadores da aeronave, estreitando os laços militares-tecnológicos entre os países 

participantes. Os acordos de assistência mútua devem ser encarados com um 

“pragmatismo responsável”, principalmente quando sob a égide de um sistema de 

segurança coletiva wilsoniano. Os sistemas de segurança coletiva, apesar de 

constituírem recorrente objetivo das agendas de política externa, irremediavelmente 

apresentam falhas. O caráter de eterna competição interestatal prejudica a formação de 

amplos sistemas de cooperação e contraria importantes aspectos realistas, como a 

balança de poder e as alianças tradicionais. 

Finalmente, Claude escreveu em 1992: "Cheguei à conclusão de cerca 

de trinta anos atrás, que... A aplicação da teoria da segurança coletiva 

não é uma possibilidade que deve ser levada a sério26."   

                                        

                           (MEARSHEIMER, p.20. 1994. Tradução livre.) 

 

 As alianças, importantes formas de cooperação no cenário internacional, devem 

ser encaradas como situações específicas nas quais os Estados objetivam obter 

vantagens mútuas na consolidação de sua sobrevivência e expansão de seu poder e 

                                                             
25 Irã e Síria, por exemplo, os quais por muito tempo apresentaram posições confrontantes entre os 

membros do CSNU, intensificando crises em decorrência da inação dos mesmos. 
26 Consider the writings of Claude, who is sympathetic to collective security, and has produced some of 

the most important work on the subject. He wrote in Power and International Relations, "I would regard 

the epithet unrealistic as fairly applicable to the theory of collective security." In Swords into Plowshares, 

he maintained that for "men involved in ... establishing a collective security system ... their devotion to the 

ideal has been more a manifestation of their yearning for peace and order as an end than as an 

expression of conviction that the theory of collective security provides a workable and acceptable means 

to that end." Finally, Claude wrote in 1992, "I reached the conclusion some thirty years ago that . . . the 

implementation of collective security theory is not a possibility to be taken seriously"” 
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influência. Não constituem, pois, uma união baseada em princípios morais metafísicos 

de ajuda e fraternidade mútuos. 

 

Estados no sistema internacional também visam a garantir a sua 

própria sobrevivência. Como outros Estados são potenciais ameaças, e 

porque não há autoridade maior para vir em seu socorro quando 

discarem "911", os Estados não podem depender dos outros para 

prover a sua própria segurança. Cada Estado tende a ver-se como 

vulnerável e sozinho, e, portanto, objetivam prover para a sua própria 

sobrevivência. Na política internacional, Deus ajuda aqueles que se 

auto-ajudam. Essa ênfase na auto-ajuda não impede que os Estados 

formem alianças. Mas as alianças são apenas casamentos temporários 

de conveniência: o parceiro de aliança de hoje pode ser o inimigo de 

amanhã, e inimigo de hoje pode ser parceiro de aliança de amanhã27.               
 
   (MEARSHEIMER, p.72. 2001. Tradução livre.) 

   

 A relevância desses temas para o estabelecimento de uma política voltada ao 

desenvolvimento e expansão da área de influência de um determinado país se torna 

fundamental para a projeção de um cenário ideal de prosperidade econômica, política e 

social no Sistema Internacional. Ademais, a edificação de uma aliança pode, segundo 

Stephen Walt (2013), obedecer dois processos distintos: balancing e bandwagoning. 

Em casos de balancing, os Estados que sofrem com uma ameaça externa tenderiam a 

formar alianças com outros Estados que estão em mesma situação, edificando um 

processo cooperativo para repelir ou dissuadir tal ameaça. Já em casos de 

bandwagoning, Estados fracos tenderiam a se alinhar com o Estado mais ameaçador, 

em se reconhecendo suas deficiências em dissuadir tal ameaça, buscando evitar serem 

subtraídos ou agredidos pelo mesmo.  

 Portanto, tem-se dois princípios que edificam tais processos cooperativos: um se 

dá pela união de vontades, objetivando se opor a uma ameaça. O outro se concebe 

através do medo de que tal ameaça, dada a posição de vulnerabilidade, não possa ser 

repelida (obedecendo a velha máxima de “se não pode vencê-los, junte-se a eles). As 

alianças de bandwagoning tendem a ser mais frágeis, já que sua gênese é decorrente do 

medo que tais Estados possuem de serem agredidos. A partir do momento em que tais 

alianças são colocadas à prova, a tendência é que os Estados fracos que dela participam 
                                                             
27 States in the international system also aim to guarantee their own survival. Because other states are 

potential threats, and because there is no higher authority to come to their rescue when they dial 911, 

states cannot depend on others for their own security. Each state tends to see itself as vulnerable and 

alone, and therefore it aims to provide for its own survival. In international politics, God helps those who 

help themselves. This emphasis on self-help does not preclude states from forming alliances. But alliances 

are only temporary marriages of convenience: today’s alliance partner might be tomorrow’s enemy, and 

today’s enemy might be tomorrow’s alliance partner. 



 

46 
 

abandonem a aliança em favor de outro cenário que lhes garanta a sobrevivência 

autônoma. 

A crença de que Estados formam alianças com o intuito de prevenir 

países mais poderosos de os dominarem se situa no coração da teoria 

de balança de poder tradicional. De acordo com essa visão, Estados se 

juntam a alianças para se protegerem de Estados ou coalizões as quais, 

dados seus recursos superiores, podem representar uma ameaça. (...) A 

estratégia mais segura seria se juntar àqueles que não podem dominar 

prontamente seus aliados, tencionando evitar ser dominado pelos que 

podem28.        (WALT, p.110 e 111. 2013. Tradução livre) 

 

 

 Conforme exposto, o que se observa na END é a tendência de apresentar o Brasil 

como um aliado comprometido com o desenvolvimento regional, não como um país 

expansionista que pudesse ser visto como ameaça. Naturalmente, seja por suas 

dimensões geográficas, sua demografia, seu acesso a recursos naturais e/ou sua 

capacidade econômica, o Brasil já poderia ser interpretado como uma potencial ameaça 

aos países de seu entorno, menores e mais frágeis. Ao expressamente se colocar contra 

políticas expansionistas e de projeção intra-América do Sul, valorizando o regionalismo 

e o caráter defensivo de sua política de defesa, a Estratégia Nacional de Defesa tenciona 

substituir tal percepção natural de ameaça pelo papel de líder regional cooperante. 

 Assim, o Brasil buscaria aglutinar países em um processo cooperativo não pelo 

temor a uma eventual ação coercitiva brasileira, mas pelo convencimento de que tal 

processo contribuirá para a projeção, defesa e desenvolvimento regionais. Tal liderança 

concederia maior autonomia de ação em relação ao cenário internacional aos países 

cooperantes, servindo como uma solução regionalmente endógena para contornar as 

dificuldades impostas pelo status quo. Portanto, o modelo de aliança proposto seria o de 

balance, não o de bandwagoning.  

 Ainda que o programa KC-390 cumpra com tais pressupostos, o mesmo falha 

justamente pela incapacidade brasileira em prover soluções tecnológicas endógenas para 

a aeronave. Há, portanto, dois movimentos simultâneos e distintos, que contribuem para 

um paradoxo: ao mesmo tempo em que, retoricamente, é defendido como um projeto 

nacional e, objetivamente, abarque países emergentes ou frágeis que buscam maior 

                                                             
28 The belief that states form aliances in order to prevent stronger powers from dominating them lies at 

the heart of tradiotional balance-of-power theory. According to this view, states join aliances to protect 

themselves from states or coalitions whose superior resources could pose a threat. (...) The safer strategy 

is to join with those who cannor readily dominate their allies, in order to avoid being dominated by those 

who can. 
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inserção internacional, o KC-390 depende fundamentalmente de tecnologia proveniente 

dos países centrais.  

 Enquanto tanto a Embraer quanto o Estado brasileiro buscam parceiros que não 

sejam capazes de subtrair do Brasil o controle do programa, atraem Estados cooperantes 

mais frágeis que não enxergam o Brasil como ameaça. Porém, dada a incapacidade 

científico-tecnológico-industrial brasileira, a Embraer é forçada a empregar 

majoritariamente componentes estrangeiros, expondo (como será visto no próximo 

capítulo) as fragilidades internas brasileiras e perpetuando o ciclo de dependência. 

1.5 Trajetória Ascendente x Descendente:  KC-390 X Unasur-1 

 Atualmente, pode-se comparar o processo em estudo, de “trajetória ascendente” 

(ver gráfico 1), com outro processo em curso, este “descendente” e sob a tutela 

organizacional do Conselho de Segurança Sul-Americano: O Unasur-1(Unasul-1), 

aeronave de instrução básica, projetada e desenvolvida na FAdeA argentina, com 

previsão de conclusão para 2016.   

Gráfico 1 - TRAJETÓRIA COOPERATIVA ASCENDENTE 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

 Apresentado durante a IV Reunião do Conselho de Defesa Sul-Americano, 

referendado por reuniões posteriores e culminando, durante a LAAD 2013, com a 

criação de comitê consultivo, o programa foi financiado por Brasil (US$ 38 milhões), 

Argentina (US$ 16 milhões), Equador e Venezuela (US$ 3 milhões de cada país). Para 

aglutinar os recursos e a estrutura organizacional do programa, foi criada a UnasurAero 

S.A. O Brasil, através das empresas como a Novaer, Akaer, Avionics e Flight 
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Technologies, deverá contribuir com mais de 60% das tecnologias empregadas na 

aeronave. Era estimado um mercado inicial de 92 aeronaves, sendo 50 para a Argentina, 

18 aeronaves para o Equador e 24 para a Venezuela29.  

 Em uma primeira análise, seria possível que se considerasse o programa um 

sucesso, já que houve o envolvimento da indústria regional na produção da aeronave e a 

mesma já conta com o investimento interestatal para prosseguir com o seu 

desenvolvimento. Porém, há uma série de deficiências que ameaçam o êxito comercial 

do mesmo, não fomentando a perpetuação do cenário cooperativo. A principal questão 

que se faz presente é a real demanda pela aeronave, considerando-se os projetos 

paralelamente desenvolvidos nos países da América do Sul, fomentados tanto por 

iniciativas individuais quanto por parcerias estratégicas com participantes extra 

regionais.  

 O Peru, sob o escopo de uma parceria estratégica com a Coreia do Sul, vem 

estreitando laços com o país asiático, tanto na indústria naval quanto no esforço de 

criação de uma indústria aeronáutica local. Para tanto, assinou um acordo para a 

aquisição de treinadores básicos KT-1(que ganhou a concorrência com o EMB-314 

Super Tucano). Assim, o Unasur-1 concorreria com uma aeronave de treinamento em 

tandem (portanto, similar), com desempenho superior, que está inserida em um processo 

de cooperação bilateral entre Peru e Coreia do Sul. Portanto, por estar fora do âmbito da 

cooperação estratégica bilateral e, principalmente, por não fomentar o desenvolvimento 

da indústria local, a compra do Unasur-1 pelo Peru não parece sensata.  

 A Bolívia, tradicional incentivadora dos processos de integração regional, 

também desenvolve, por meios próprios e com pessoal treinado em centros americanos, 

duas aeronaves de treinamento: O C.I.T.A Tiluchi, aeronave de instrução básica similar 

ao Unasur-1, tencionando substituir o Cessna-150/152 Aerobat na Força Aérea 

Boliviana, e o C.I.T.A Gavillán, que substituiria o Neiva T-25 Universal, aeronave 

brasileira também empregada localmente. O Equador, país diretamente participante no 

financiamento da aeronave regional, desenvolve desde 2011 estudos para a fabricação 

local de aeronave de pequeno porte, com índices de nacionalização significativos. 

Possivelmente, dada a baixa complexidade das aeronaves de treinamento básico, os 

equatorianos tencionariam desenvolver uma aeronave similar ao Unasur-1. Para uma 

                                                             
29 Fonte: Aero Magazine. Disponível em: < http://aeromagazine.uol.com.br/artigo/autoridades-brasileiras-

visitam-instalacoes-da-fadea_1583.html>. 
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aeronave de maior capacidade, o governo peruano já ofereceu o KT-1 as forças aéreas 

equatoriana e boliviana, o que ameaçaria o programa regional30.  

 Já a Colômbia projeta seu próprio avião de instrução básica, através da CIAC31. 

A aeronave, batizada de Calima T-90, que é feita em parceria com a empresa americana 

Lancair, realizou seu primeiro voo em 2010 e se encontram operacionais 25 aeronaves 

na força aérea local. O modelo tenciona substituir e uniformizar a esquadrilha de 

instrução do país, sendo pouco provável a aquisição do Unasur-1, 

 Ademais, ainda no panorama intrarregional, observa-se o caso venezuelano: o 

distanciamento ideológico em relação aos Estados Unidos também provocou a 

substituição do antigo material de procedência norte-americana por abrangentes 

parcerias com China e Rússia no reequipamento de suas Forças Armadas. A aviação, 

em consequência, seguiu o mesmo caminho, com a incorporação das aeronaves Su-

30MKV de origem russa, bem como dos treinadores à jato K-8 Karakorum, provenientes 

da China. As condições de financiamento favoráveis, juntamente com a abertura de 

linhas de crédito especiais e da crescente aproximação ideológica, colaboram para a 

expansão do cenário cooperativo envolvendo os dois países. Rússia e China possuem 

aeronaves de treinamento que poderiam ser disponibilizadas para a Venezuela em um 

futuro negócio, como os obsoletos CJ-7 (desenvolvido em parceria com a Rússia) ou o 

russo Yak-152.  

 Paralelamente, há a tentativa de fomentar a indústria local, com a criação, por 

empresários venezuelanos, do Grupo AVLAT C.A.32 Tal empresa já desenvolve 

protótipos de uma aeronave de instrução básica de asa alta, podendo ser utilizada nas 

versões anfíbia, resgate, blindada, agrícola e de treinamento básico. Apesar de ter menor 

capacidade, indica a opção por também projetar aeronaves de treinamento em território 

venezuelano.  

 O Chile, através da empresa estatal ENAER, produz a aeronave T-35 Pillán 

desde a década de 1980. Sucesso comercial, sendo também utilizado pelo Ejército del 

Aire espanhol (entre outros utilizadores), garante ao país a capacidade de atender a 

demanda por aeronaves de instrução através da própria indústria local, prescindindo da 

aeronave da Unasul. Há também o caso argentino: apesar de desenvolver o Unasur-1 na 

                                                             
30 Fonte: jornal El Comercio. Disponível em: < http://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-planea-

vender-aviones-kt1-ecuador-y-bolivia-noticia-1771040> 
31 Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC) 
32 Fonte: AVIAMIL. Disponível em: <http://www.aviamil.org/2014/03/NO011.html>. 

http://www.aviamil.org/2014/03/NO011.html
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FAdeA, a mesma adquiriu recentemente (paradoxalmente) aeronaves Grob 120 TP, de 

origem alemã. 

 O Brasil também prescinde de tais aeronaves. Com um parque industrial 

aeronáutico já consolidado, contando também com empresas incipientes como a 

Novaer, o País detém um projeto em avançado estágio de desenvolvimento para uma 

aeronave de treinamento: O Novaer TX-C. Projetado por Joseph Kovacs, húngaro 

naturalizado brasileiro e responsável pelo Embraer-312 Tucano, a aeronave conta com 

trem de pouso retrátil, configuração de assentos lado-a-lado, e é construído quase em 

sua totalidade de fibra de carbono, uma inovação na indústria brasileira. Contando com 

financiamento da FINEP, a aeronave apresenta vantagens para o Brasil tanto pelo seu 

caráter tecnológico quanto pelo mercadológico, com possibilidades de exportação de 

ambos os modelos projetados (de treinamento ou de transporte). Soma-se a isso um 

importante inconveniente do projeto do CDS: os assentos em tandem dificultam a 

instrução básica, tornando a aeronave pouco atrativa como substituta dos T-25 

Universal brasileiros ou dos desativados T-34 Mentor/ Turbo Mentor argentinos.  

 Assim, ao se adotar uma “trajetória descendente” de cooperação, os países 

envolvidos se arriscam em um processo cooperativo que poderá não apresentar os 

resultados estimados (ver gráfico 2). 

Gráfico 2 - TRAJETÓRIA COOPERATIVA DESCENDENTE 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

 A criação de uma estrutura política de cooperação, prescindindo da análise 

mercadológica e de demanda, bem como do estreitamento dos laços técnico-científicos 
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e a pouca atratividade na área de transferência tecnológica (dadas a baixa complexidade 

da aeronave e a possibilidade de acordos mais vantajosos com outros países), 

prejudicam a continuidade exitosa da aeronave. Há possibilidade de questões políticas 

internas obstruírem o desenvolvimento do programa (não houve, ainda, a assinatura de 

contrato para a aquisição da aeronave), sempre devendo considerar outras experiências 

pregressas frustradas, como o caso do CBA-123 Vector33. 

Figura 3 - MOCK-UP UNASUR-1 

 

FONTE: REVISTA SEGURANÇA E DEFESA 

 O Unasur-1, segundo recentes notícias veiculadas na mídia especializada, ruma 

inexoravelmente para findar antes mesmo de ter produzido equipamentos em escala34. 

No presente momento apenas resta um mock-up sucateado, denotando o abandono do 

projeto da aeronave (ver figura 3). 

1.6 Conclusões Parciais 

Assim, no âmbito de processos cooperativos na área de Defesa na América do 

Sul, pode-se diferenciar esses dois programas: o KC-390 parte da demanda para a 

cooperação, enquanto o Unasur-1 parte de uma decisão política de cooperar para, 

posteriormente, buscar mercados para a aeronave, buscando fomentar a demanda por tal 

meio. São patentes, pois, as dificuldades enfrentadas pelo Unasur-1. O mesmo é 

insustentável como catalizador do desenvolvimento regional, sendo ineficiente em 

                                                             
33 Aeronave resultante de acordo de cooperação entre os governos da Argentina e Brasil, de 1986. A 

aeronave, concebida em parceria entre a EMBRAER e FMA, nunca passou da fase de protótipo. A 

retração do mercado internacional, a crise financeira nas duas empresas e a falta de demanda pela nova 

aeronave determinaram o fim do projeto, no começo da década de 1990.   
34 “Unasur I descartado”- Matéria de 14 de Fevereiro de 2015 – Revista Segurança e Defesa: “A Fabrica 

Argentina de Aviones (FAdeA), subordinada ao Ministerio de Defensa da Argentina, renunciou 

defitivamente ao projeto do treinador IA-73 “Unasur I”(...) a maioria dos países foi comprando 

aeronaves de outros modelos, ficando o potencial de vendas restrito a menos de 50 aeronaves, quando os 

cálculos indicavam que, para assegurar a rentabilidade, a produção deveria ser de, no mínimo, 150 

exemplares.” 
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suprir as demandas requisitadas por seus potenciais mercados. Diferencia-se, assim, um 

processo cooperativo “ascendente” (KC-390) de um “descendente” (Unasur-1). 

 Portanto, o KC-390 difere das experiências pregressas e em curso justamente por 

começar pela base fundamental para a existência do programa: a demanda. Ademais, o 

engajamento definido das indústrias aeronáuticas dos países, qualificando as mesmas 

para projetos de maior complexidade, torna-se um atrativo para que os mesmos Estados 

cooperantes mantenham a linha de produção da aeronave em curso. Muitos dos 

componentes fabricados em tais países, como no caso tcheco, configuram-se nas 

maiores estruturas já produzidas pelos parques industriais aeronáuticos locais. 

 Assim, o processo cooperativo, partindo de uma empresa com conhecimento 

tecnológico já estabelecido, contando com o financiamento e o co-desenvolvimento por 

parte da Força Aérea Brasileira, sendo construído através do compromisso pela 

demanda e do fomento aos parques industriais dos cooperantes, apresenta menos riscos 

para a continuidade do programa. A trajetória ascendente é, portanto, o que contribui 

para o êxito da empreitada em uma escala regional e para sua projeção internacional. 

 O Brasil também se configurará em um exportador de tecnologias, robustecendo 

seu poder de influência regional e se projetando comercialmente para além do 

continente americano, além de dotar a Força Aérea com uma aeronave de concepção 

nacional em escala significativa, aumentando a capacidade da Aviação de Transporte e 

Reabastecimento, incrementando as possibilidades brasileiras de operar em outros 

teatros e realizar missões para além do continente americano.   
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CAPÍTULO 2: A ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA E O KC-390 

 A projeção internacional do Brasil ou o conjunto de fatores que compõem o 

aparato dissuasório brasileiro, estende-se para além do aparato industrial-militar ou da 

simples medição quantitativa de meios e efetivos das Forças Armadas. É, pois, a síntese 

de um complexo processo de consolidação de capacidades, estas alterando, conforme o 

grau de aptidão e sofisticação, a real capacidade/potencialidade de determinado Estado 

projetar seu poder. Em resumo, o processo de aprimoramento e desenvolvimento do 

aparato de hard power não pode ser considerado “estanque”, confinado a determinado 

“nicho” industrial ou social. Assim, quando da elaboração da END, houve a definição 

de seu escopo e objeto, não prescindindo de um processo de maior abrangência, a 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento.  

1. Estratégia nacional de defesa é inseparável de estratégia nacional de 

desenvolvimento. (...) Defendido, o Brasil terá como dizer não, 

quando tiver que dizer não. Terá capacidade para construir seu próprio 

modelo de desenvolvimento. 

2. Difícil – e necessário – é para um País que pouco trato teve com 

guerras convencer-se da necessidade de defender-se para poder 

construir-se. (...)Os recursos demandados pela defesa exigem uma 

transformação de consciências para que se constitua uma estratégia de 

defesa para o Brasil. 

3. Difícil – e necessário – é, para as Forças Armadas de um País tão 

pacífico como o Brasil, manter, em meio a paz, o impulso de se 

preparar para o combate e de cultivar, em prol desse preparo, o hábito 

da transformação. (...) Não se trata apenas de financiar e de equipar as 

Forças Armadas. Trata-se de transformá-las, para melhor defenderem 

o Brasil. 

4. Projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. 

Forte é o projeto de desenvolvimento que, sejam quais forem suas 

demais orientações, se guie pelos seguintes princípios: 

a) Independência nacional, efetivada pela mobilização de recursos 

físicos, econômicos e humanos, para o investimento no potencial 

produtivo do País. 

Aproveitar a poupança estrangeira, sem dela depender; 

b) Independência nacional, alcançada pela capacitação tecnológica 

autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e 

nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das tecnologias 

sensíveis, tanto para a defesa como para o desenvolvimento(...). 

  (END,p.8. 2008.) 

 Assim, a END se configura como o documento responsável por esclarecer as 

diretrizes gerais sobre as quais será desenvolvido o aparato de defesa brasileiro. 
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Portanto, surge como um meio de estruturar a Defesa, objetivando dotar o Brasil de 

instrumentos de coerção e sanção, estes utilizados como meios dissuasórios contra 

possíveis ações que atentem contra a soberania brasileira. Ademais, tenciona aumentar 

as capacidades brasileiras de forma autônoma, rompendo com o ciclo de dependência 

tecnológico brasileiro em relação aos “países centrais” do sistema internacional. 

Interage com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, já que ambas são 

interdependentes e condicionantes mútuas.  

A Estratégia Nacional de Defesa, documento-guia para a edificação do poder 

militar brasileiro, sustenta-se através de três “eixos estruturantes”, a saber: 

O primeiro eixo estruturante diz respeito a como as Forças Armadas 

devem se organizar e se orientar para melhor desempenharem sua 

destinação constitucional e suas atribuições na paz e na guerra. 

Enumeram-se diretrizes estratégicas relativas a cada uma das Forças e 

especifica-se a relação que deve prevalecer entre elas. Descreve-se a 

maneira de transformar tais diretrizes em práticas e capacitações 

operacionais e propõe-se a linha de evolução tecnológica necessária 

para assegurar que se concretizem. A análise das hipóteses de 

emprego das Forças Armadas – para resguardar o espaço aéreo, o 

território e as águas jurisdicionais brasileiras – permite dar foco mais 

preciso às diretrizes estratégicas. Nenhuma análise de hipóteses de 

emprego pode, porém, desconsiderar as ameaças do futuro. Por isso 

mesmo, as diretrizes estratégicas e as capacitações operacionais 

precisam transcender o horizonte imediato que a experiência e o 

entendimento de hoje permitem descortinar. Ao lado da destinação 

constitucional, das atribuições, da cultura, dos costumes e das 

competências próprias de cada Força e da maneira de sistematizá-las 

em estratégia de defesa integrada, aborda-se o papel de três setores 

decisivos para a defesa nacional: o espacial, o cibernético e o nuclear. 

Descreve-se como as três Forças devem operar em rede – entre si e em 

ligação com o monitoramento do território, do espaço aéreo e das 

águas jurisdicionais brasileiras. 

O segundo eixo estruturante refere-se à reorganização da indústria 

nacional de material de defesa, para assegurar que o atendimento das 

necessidades de equipamento das Forças Armadas apoie-se em 

tecnologias sob domínio nacional. 

O terceiro eixo estruturante versa sobre a composição dos efetivos 

das Forças Armadas e, consequentemente, sobre o futuro do Serviço 

Militar Obrigatório.(...). 

(Ibidem, p.10. 2008.) 

A END expõe, também, o anseio pelo revisionismo do sistema internacional, 

inserindo os emergentes de forma mais equânime no processo decisório internacional. 

Portanto, tal documento define os objetivos brasileiros no cenário internacional, 
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buscando estruturar a defesa como meio de robustecer a posição brasileira no âmbito 

das negociações externas. 

“22. (...) Na primeira etapa, o objetivo é a melhor representação de 

países emergentes, inclusive o Brasil, nas organizações internacionais 

– políticas e econômicas estabelecidas. Na segunda, o alvo é a 

reestruturação das organizações internacionais, inclusive a do regime 

internacional de comércio, para que se tornem mais abertas às 

divergências, às inovações e aos experimentos do que são as 

instituições nascidas ao término da Segunda Guerra Mundial.” 

(Ibidem,p.19. 2008.) 

 Fomenta, simultaneamente, a cooperação regional como forma da projeção 

internacional do Brasil. Portanto, objetivando reestruturar o panorama internacional, 

define o ambiente, o meio e a forma pela qual seria possível a assunção de maior 

capacidade no âmbito externo. 

“18. Essa integração não somente contribuirá para a defesa do Brasil, 

como possibilitará fomentar a cooperação militar regional e a 

integração das bases industriais de defesa.  Afastará a sombra de 

conflitos dentro da região. Com todos os países avança-se rumo à 

construção da unidade sul-americana. O Conselho de Defesa Sul-

Americano,  em debate na região, criará mecanismo consultivo que 

permitirá prevenir conflitos e  fomentar a cooperação militar regional 

e a integração das bases industriais de defesa, sem que dele participe 

país alheio à região.” 

(Ibidem,p.17. 2008.) 

Neste capítulo, a análise do Programa KC-390 se concentrará nos dois primeiros 

eixos estruturantes da Estratégia Nacional de Defesa, ou seja, da contribuição do 

programa para o cumprimento das atribuições das Forças Armadas em paz e guerra e 

seu impacto na base industrial de defesa. Em suma, busca esclarecer, através da análise 

da END: 1) a forma pela qual o KC-390 influenciará as capacidades das Forças em suas 

atribuições; 2) seu impacto na base industrial de defesa; 3) a inter-relação da END com 

o Programa, expondo as eventuais fraquezas, vulnerabilidades e óbices; e 4) as 

condicionantes internas brasileiras, que exercem influência no programa.  

Precedendo tal análise, é necessária a exposição dos métodos e pressupostos 

tocantes à medição do Poder Nacional que serão utilizados, bem como as definições 

acerca do Poder Aeroespacial. Busca-se elucidar questões fundamentais acerca da 

projeção internacional brasileira, assim como os óbices que influenciam no andamento 

do Programa KC-390. 
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2.1 Poder Nacional e Poder Aeroespacial  

2.1.1 – Uma introdução ao Poder Nacional 

 A análise do Programa KC-390, assim como seu grau de adequação aos 

pressupostos contidos na Estratégia Nacional de Defesa, serão fundamentados 

utilizando o método contido em “Measuring National Power in the Postindustrial Age: 

Analyst's Handbook”. No final da década de 1990, o U.S. ARMY encomendou estudo à 

RAND Corporation, com o intuito de se examinar como o poder nacional deveria ser 

compreendido no contexto das mudanças técnicas e sociais contemporâneas. Três 

preocupações foram centrais para que tal requisição fosse feita (RAND,p1.2000.): 1) 

uma desconfiança crescente em relação aos métodos disponíveis para a medição do 

poder nacional; 2) a crescente suspeita de que a natureza da guerra (warfare) poderia 

estar mudando de maneira fundamental; e 3) a preocupação crescente de que os E.U.A 

poderiam ser prejudicados em razão da falta de uma metodologia adequada para medir o 

poder nacional, cometendo erros de interpretação em relação a possíveis mudanças no 

sistema internacional. 

 Nomeadamente, o estudo foi proposto devido aos erros de análise realizados até 

então, como a imprevisibilidade do fim da URSS e o superdimensionamento das 

capacidades defensivas do Iraque na época da Guerra do Golfo (1991). Assim, a RAND 

buscou elucidar quais eram as razões dos erros de interpretação e análise, concentrando-

se em explorar as deficiências dos métodos de medição de poder existentes até então. A 

conclusão apresentada foi que a capacidade de projeção de determinado país não pode 

ser quantificada, apenas se considerando o número de meios ou de efetivos das Forças 

Armadas, ou mesmo através dos mais variados índices, empregados de forma aleatória 

nos métodos de análise existentes até então.  

 Ademais, os métodos de análise existentes até então focavam, 

fundamentalmente, no “país” como unidade apropriada para análise. O país seria tratado 

como um estoque de recursos, possuindo certos conteúdos mensuráveis que levariam à 

compreensão de sua capacidade inerente. Tais abordagens tradicionais tipicamente 

deixam de analisar fatores abaixo do nível nacional. Não examinam, portanto, as 

instituições ou a capacidade de inovação e empreendedorismo de determinado país. 

Em primeiro lugar, a maioria das abordagens tradicionais procura 

"rankear" os países em termos de sua capacidade para a guerra. O 

objetivo (...) consistiu em mapear a hierarquia das capacidades no 
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Sistema Internacional, com base na premissa de que a capacidade para 

a guerra era o que, fundamentalmente, distinguiria o poder de um país 

em relação a outro.  

Em segundo lugar, enquanto os vários índices podem ser distinguidos 

em termos de número de variáveis utilizadas e como se relacionam 

internamente (...) cada índice difere dos outros em termos do número 

de Estados avaliados, dos intervalos de tempo de comparação, e da 

complexidade de fórmulas empregadas. 

Em terceiro lugar, a maioria dos índices incorporavam somente 

elementos somatórios (...) que podem ser simplesmente adicionados, 

em várias combinações. 

Em quarto lugar, a maioria dos índices incide principalmente sobre o 

"país" como a unidade de análise adequada. O país era tratado como 

um "reservatório de recursos", possuindo determinados conteúdos 

mensuráveis que permitiriam uma compreensão da sua capacidade 

inerente (...) não descem "abaixo", a nível nacional, para examinar 

tanto as instituições políticas ou ethos ideacional. 

Em quinto lugar, a maior parte dos índices utilizados nos "rankings" 

de poder tradicionais são aqueles invariavelmente brutos. Mesmo a 

medição da capacidade militar (...) consistia em valores brutos, como 

o tamanho do inventário ou o número de equipamentos específicos. 

Ambos os ativos contabilizados e os recursos identificados como 

importantes são claramente aqueles que adquiriram significado na Era 

Industrial, quando as variáveis tais quais o nível de produção de aço, a 

extensão da energia consumida, e o tamanho das reservas de alimentos 

importavam muito mais do que anteriormente.35 (RAND, p.2. 2000.) 

 Os índices tradicionais de medição de poder nacional ainda apresentavam outra 

vulnerabilidade: ainda que apontassem convergências analíticas quando abordavam 

países "desenvolvidos”, os mesmos não apresentavam precisão satisfatória quando eram 

                                                             
35 Tradução livre: “The traditional approaches to measuring national power may be 

summarized in the following way. First, most traditional approaches sought to rank order the status of 

countries in terms of their capacity for war. The objective in most cases, thus, consisted of charting the 

hierarchy of capabilities in the international system, based on the premise that the capacity for war was 

what ultimately distinguished the power of one country from another. 

Second, while the various indexes can be distinguished in terms of the number of variables employed and 

how they relate internally, the most conspicuous characteristic of the traditional approaches is 

their diversity. That is, each index differs from the others in terms of the number of states assessed, the 

time frames of comparison, and the complexity of formulas employed. 

Third, most indexes incorporate only summational elements, that is, material elements that can be simply 

added, in various combinations.  

Fourth, most of the indexes focus mainly on the “country” as the appropriate unit of analysis. The 

country here is treated as a “resource container” possessing certain measurable contents that yield an 

understanding of its inherent capability. Traditional approaches typically do not descend “below” the 

national level to examine either political institutions or ideational ethos. 

Fifth, most of the indices used in the traditional indexes of power are invariably gross ones. Even 

measures of military capability largely consist of gross measures like the size of inventory or the numbers 

of specific pieces of equipment. Both the assets counted and the resources identified as salient are clearly 

those that acquired significance in the industrial age, when variables such as the level of steel 

production, the extent of energy consumed, and the size of food stocks mattered much more than they had 

before. 
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analisados países em desenvolvimento. Assim, por abordarem apenas países 

desenvolvidos (que, portanto, já adquiriram capacidades avançadas no tocante ao poder 

nacional), não havia fundamentação que justificasse claramente o porquê e como esse 

poder se constituiu em determinado Estado. Ofereciam, portanto, uma abordagem 

extensiva, ranqueando os países em razão de tais capacidades brutas. Não se 

preocupavam, assim, em realizar um estudo intensivo das condições que fomentaram o 

desenvolvimento do poder nacional. 

Em todos os casos, no entanto, a similaridade de resultados é maior 

para os países desenvolvidos e menor no mundo em desenvolvimento 

- um resultado geralmente atribuído pelo maior interesse e 

familiaridade dos analistas com as grandes potências, em comparação 

aos países subdesenvolvidos. A constatação de que as medições de 

poder de variável simples venham a ser tão eficazes como índices 

mais complexos para fins de classificação de países - mesmo quando 

eles se concentram em variáveis inteiramente diferentes - sugere que o 

"ranqueamento" dos países pode não indicar muito sobre o que os 

tornariam "realmente" poderosos. Esses exercícios não são baseados 

em um critério claramente fundamentado, que indique os fatores que 

fazem com que certas nações sejam poderosas, ou o porquê de ser dito 

que algumas nações têm mais poder do que outras. Além disso, ao 

focarem no "ranqueamento", as abordagens tradicionais para medição 

de poder oferecem um panorama "extensivo", em vez de "intensivo", 

que representa a distribuição global de capacidades, mas não permite 

um estudo rigoroso e detalhado de qualquer país a ser analisado.36 

                (Ibid., p.3. 2000.) 

Reconhecendo tais equívocos, o estudo da RAND sugere uma nova (e melhor) 

abordagem para a medição do Poder Nacional. Tencionando realizar uma análise 

intensiva, o estudo propõe que o Poder Nacional poderia ser compreendido como o 

produto da interação de dois fatores: (1) a capacidade de determinado país em dominar 

os ciclos de inovação econômica em setores importantes, que utilizaria os frutos de tal 

liderança para, então (2) desenvolver capacidade militar efetiva, com isso, 

                                                             
36 Tradução livre. “In all cases, however, the similarity of findings is greatest for the developed world and 

least for the developing world—an outcome generally attributed to analysts’ greater interest in and 

familiarity with the great powers as opposed to the underdeveloped countries. The finding that single-

variable measures of power turn out to be just as effective as more complex indexes for purposes of rank 

ordering countries—even when they focus on entirely different variables altogether— suggests that 

exercises in rank ordering may not indicate very much about what makes countries “really” powerful. 

Such exercises are not grounded in a clearly specified criterion for what makes certain nations powerful 

or why some nations can be said to have more power than others. Further, in focusing on rank ordering, 

traditional approaches to measuring power offer an “extensive” rather than “intensive” picture that 

depicts the global distribution of capabilities but does not enable a close and detailed scrutiny of any 

specific target country.” 

 



 

59 
 

desenvolvendo um “potencial hegemônico”. Tal interação geraria um ciclo 

retroalimentado, reforçando as vantagens econômicas e, em ultima ratio (no caso de um 

hegemon), gerando estabilidade no Sistema Internacional (ver fig.4). 

Figura 4 - A GERAÇÃO DO PODER NACIONAL 

 

FONTE: RAND CORPORATION 

Tencionando descrever o Poder Nacional, o estudo propõe três níveis 

fundamentais para descrevê-lo, partindo da premissa de que o mesmo pode ser definido 

como “a capacidade de um país de perseguir objetivos estratégicos através de ação 

intencional”. Tal visão do Poder Nacional sugere duas dimensões distintas (ver fig.5), 

ainda que relacionadas, de capacidade: “1) a externa, que consiste na capacidade de 

determinado estado em afetar o ambiente global através de seu potencial econômico, 

político e militar; 2) a interna, que consiste na capacidade da nação em transformar os 

recursos de sua sociedade em “conhecimento acionável”, que produz as melhores 

tecnologias civis e militares possíveis.” (Ibidem,p.4. 2000. Tradução livre). 

Figura 5 - OS TRÊS NÍVEIS ESTRUTURAIS DE ANÁLISE 

FONTE: RAND  



 

60 
 

 Portanto, de maneira sintética, pode-se concluir que o desenvolvimento de 

capacidade militar se dá pela interação de dois componentes fundamentais: os recursos 

nacionais, compreendidos como os fatores condicionantes que determinado país 

necessita para desenvolver seu potencial hegemônico; e os fatores componentes da 

performance nacional, compreendidos como os agentes transformadores, ou seja, o 

grupo de fatores e agentes que acessariam os recursos nacionais, convertendo-os em 

capacidade militar efetiva. 

Figura 6 - RECURSOS NACIONAIS (TECNOLOGIA) 

 

FONTE: RAND CORPORATION 

 Conforme observamos, o primeiro fator a ser elencado na metodologia de 

medição do Poder Nacional no estudo descrito foi a tecnologia (ver fig.6). Ao elencar as 

tecnologias de maior importância para a edificação de uma hegemonia, constam as áreas 

de materiais, aeronáutica e manufatura. Tais áreas, fundamentais para o processo de 

projeção de poder, incidem substancialmente no Programa KC-390. O estudo aponta, de 

forma inequívoca, a necessidade do desenvolvimento de tais setores industriais para a 

construção de um aparato de Poder Nacional. 

 Ainda assim, há uma diferença clara entre a técnica e a tecnologia. Em se 

considerando que a tecnologia se dá quando o receptor de tal conhecimento é capaz, 

através dele, de gerar inovação37, não basta, portanto, haver um complexo industrial 

para determinado fim, sem que o país tenha dominado o know why dos processos 

                                                             
37 “A verdadeira transferência de tecnologia ocorre quando o receptor absorve o conjunto de 

conhecimentos que lhe permitem adaptá-la às condições locais, aperfeiçoá-la e, eventualmente, criar nova 

tecnologia de forma autônoma”. (Longo, p. 6. 2007) 
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desenvolvidos. A técnica é, assim, responsável pelo know how de determinada 

operação. Com ela, é possível replicar determinados processos, mas é impossível 

entender e dominar os pressupostos científicos e tecnológicos que permitiriam conceber 

e produzir novos produtos a partir do conhecimento endógeno disponível. 

Figura 7 - A INICIATIVA NACIONAL 

 

FONTE: RAND CORPORATION 

 Em tal panorama, no qual é mister que haja uma capacidade endógena da 

geração de conhecimentos aplicáveis aos setores sensíveis, é fundamental que haja 

alguns pressupostos básicos, estes vitais para o desenvolvimento pleno do Poder 

Nacional. Para isso, o estudo da RAND enfatiza a área da iniciativa (fig.7) como um dos 

fatores componentes do aparato de poder de um país. Em se propondo ser um estudo 

intensivo, a iniciativa é dividida em três grupos principais: o da capacidade de invenção, 

de inovação e da difusão da inovação. É importante, ainda, entender as diferenças entre 

invenção e inovação, compreendendo que, apesar de correlatas, não possuem o mesmo 

significado. 

É importante ainda distinguir-se entre invenção e inovação. Na 

terminologia da propriedade industrial, a invenção usualmente 

significa a solução para um problema tecnológico, considerada nova e 

suscetível de utilização. É patenteável a invenção que atenda aos 

requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (...) 

Na realidade, milhares de invenções nunca foram patenteadas, e o que 

pode ser patenteado varia, de certa maneira, de país para país. Na 

realidade, a invenção é um estágio do desenvolvimento no qual é 

produzida uma nova idéia, desenho ou modelo para um novo ou 
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melhor produto, processo ou sistema, cujos efeitos podem ficar 

restritos ao âmbito do laboratório onde foi originada 

A inovação, por sua vez, significa a solução de um problema, 

tecnológico, utilizada pela primeira vez, compreendendo a introdução 

de um novo produto ou processo no mercado em escala comercial 

tendo, em geral, positivas repercussões sócio-econômicas. (...), 

compreendem a implementação de produtos e processos, 

tecnologicamente novos, assim como melhorias tecnológicas 

significativas em produtos e processos existentes. O nível mínimo 

considerado, para empresas, corresponde a um produto ou processo  

“novo para a firma”, não tendo que ser “novo para o mundo”. 

São rotuladas de inovações incrementais, aquelas que melhoram 

produtos ou processos, sem alterá-los na sua essência (Ex.: a evolução 

do automóvel ). São chamadas de inovações de ruptura, aquelas que 

representam um salto tecnológico, e que mudam as características dos 

setores produtivos nos quais são utilizadas ( Ex.: o laser , o transistor). 

(LONGO, p.8. 2007.) 

 

 Isso posto, observa-se que: 1) iniciativa é dividida em três macro áreas; 2) tais 

macro áreas são analisadas qualitativamente; 3) a capacidade de iniciativa de 

determinado país é definida através da aglutinação de tais fatores, através de indicadores 

mensuráveis, que contribuirão para a construção de seu Poder Nacional. Os índices 

utilizados para sua medição se estendem desde o investimento público em pesquisa e 

desenvolvimento até o número de instituições de pesquisa privadas do setor industrial. 

Passando pelo número de patentes registradas, o estudo se torna intensivo a partir do 

momento no qual são consideradas as patentes adotadas para produção e, ainda, os 

protótipos produzidos. Tal correlação tem uma razão clara: o estudo qualitativo tenciona 

não apenas saber a quantidade de patentes registradas, mas se as mesmas possuem 

utilidade prática que lhes permitam serem empregadas pelos setores produtivos na 

elaboração de novos bens.           

 Em um mundo pós-industrial, a faceta mais visível da produção intelectual é 

composta pelas tecnologias empregadas em nosso cotidiano. Ainda que o acesso aos 

bens de consumo e capital tenha sido difundido globalmente, deve-se sempre lembrar 

que, por trás de um grande produto, há indivíduos que idealizaram, projetaram, 

transformaram, inventaram e inovaram as tecnologias empregadas (fig.8). Portanto, é 

fundamental que se entenda que a resultante (o produto final) depende de uma 

condicionante (as pessoas). Assim, em um projeto complexo como o KC-390, é 

indispensável que haja um grupo de pessoas altamente capacitado para sua boa 
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execução. A qualidade de tal grupo, invariavelmente, dependerá da qualidade da 

formação de especialistas, esta composta tanto por fatores formais, quanto informais. 

Figura 8 - OS RECURSOS HUMANOS 

 

FONTE: RAND CORPORATION 

 Ademais, há de se considerar outras variáveis importantes, como recursos 

financeiros e naturais (fig.9). Na análise dos recursos financeiros, ainda que se trabalhe 

invariavelmente com índices brutos, há a incorporação de uma análise mais intensiva. 

Isso ocorre quando se analisa a economia não só pelo crescimento do Produto Interno 

Bruto, mas também pelo crescimento dos setores estratégicos. Em se considerando tal 

grupo, não se comete o erro de avaliar que uma economia que esteja se aproximando de 

uma “doença holandesa”38, tenha maior capacidade de projetar poder do que outro país 

que apresente taxas de crescimento mais baixas, ainda que conte com um complexo 

industrial-tecnológico-humano mais robusto. Assim, há a possibilidade de realizar um 

forecasting econômico mais bem fundamentado, desconsiderando a volatilidade do 

mercado internacional de commodities, definindo com maior precisão as capacidades 

financeiras de determinado Estado. 

                                                             
38 “Podemos definir a doença holandesa de maneira muito simples: a doença holandesa é a crônica 

sobreapreciação da taxa de câmbio de um país causada pela exploração de recursos abundantes e baratos, 

cuja produção e exportação é compatível com uma taxa de câmbio claramente mais apreciada que a taxa 

de câmbio que torna competitivas internacionalmente as demais empresas de bens comercializáveis que 

usam a tecnologia mais moderna existente no mundo. É um fenômeno estrutural que cria obstáculos à 

industrialização ou, se tiver sido neutralizada e o país se industrializou, mas, depois, deixou de sê-lo, 

provoca desindustrialização.” BRESSER-PEREIRA. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers-cursos/cap.5-dutchdisease.pdf>. 
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Figura 9 - OS RECURSOS FINANCEIROS E NATURAIS 

 

FONTE: RAND CORPORATION 

 Portanto, podemos considerar que: 1) o Poder Nacional de determinado país não 

pode ser mensurado, simplesmente, através da quantidade de materiais disponíveis ou 

de meios de suas forças armadas; 2) que os métodos tradicionais de medição de poder se 

concentravam justamente na análise de determinado país como um “estoque de 

recursos”, realizando estudos extensivos, mas pouco intensivos; 3) que a capacidade 

militar é resultante da interação de recursos nacionais com fatores de performance 

nacional; e 4) por fim, técnica e tecnologia, apesar de serem correlatas, possuem 

diferenças fundamentais, sendo que o domínio da técnica na produção de determinado 

bem não outorga ao país plena capacidade no desenvolvimento de novos produtos. 

Ademais, o desenvolvimento pleno e endógeno de determinado produto depende, 

invariavelmente, do domínio das tecnologias nele contidas. 

2.1.2 Poder Aeroespacial 

Assim como o Poder Nacional, o Poder Aeroespacial de um Estado não 

necessariamente é representado pelo número de aviadores e/ou aeronaves de sua Força 

Aérea. É, pois, algo mais complexo, que abarca: a Força Aérea, a aviação civil, a 

infraestrutura aeroespacial, a indústria aeroespacial e o complexo científico-tecnológico, 

além dos recursos humanos necessários para desempenhar as mais diversas funções, 

inerentes às tarefas realizadas (ESG, 2014). A interação de todos esses fatores, bem 

como o grau de desenvolvimento e complexidade dos mesmos, é o que definiria as 

capacidades de determinado país em termos de seu poder aeroespacial. 

Poder Aeroespacial é a capacidade resultante da integração dos 

recursos de que dispõe a nação para a utilização do espaço aéreo e do 

espaço exterior, quer como instrumento de ação política e militar, quer 
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como fator de desenvolvimento econômico e social, visando 

conquistar e manter os Objetivos Nacionais”. (ESG,p.77. 2014.). 

 Portanto, em se considerando apenas a aquisição de determinada aeronave, não 

se pode falar em melhora do Poder Aeroespacial de um país. Por se tratar da soma e 

interação de diversos componentes, há que se considerar, também, fatores industriais, 

tecnológicos, infra estruturais e humanos quando se tenciona edificar um aparato de 

poder eficaz. 

Considerando a miríade de fatores e a interação entre os mesmos, a Estratégia 

Nacional de Defesa, de maneira abrangente, parte de uma análise macro-sistêmica, ou 

seja, da compreensão dos fatores edificadores do poder aeroespacial, para então 

elaborar, já no panorama intra-forças, os Programas Estratégicos de Reaparelhamento e 

Articulação. Especial atenção é concedida aos institutos de pesquisa e desenvolvimento 

e à Base Industrial de Defesa endógena. Em suma, o método utilizado para a obtenção 

de maior autonomia do Brasil é também aplicado na obtenção de meios para a Força 

Aérea Brasileira. 

2.2 A Capacidade de Projeção e as Mobilidades Tática e Estratégica 

 A dotação, por parte da Força Aérea Brasileira, de um novo vetor de transporte, 

significará um ganho qualitativo e quantitativo para as incumbências operacionais de tal 

setor. A aviação de transporte da FAB, que hoje depende dos vetustos C-130 para suas 

atribuições, contará com uma aeronave moderna, com maior capacidade e maior 

alcance, como já mencionado no presente trabalho. 

 Ainda assim, conforme explorado, deve-se observar que, assim como é apenas 

um fator entre os diversos componentes do Poder Aeroespacial, a dotação de uma 

aeronave capaz é, também, apenas um dos fatores que atuam na seara das mobilidades 

táticas e estratégicas. De acordo com a END: 

4.Desenvolver, lastreado na capacidade de monitorar/controlar, a 

capacidade de responder prontamente a qualquer ameaça ou agressão: 

a mobilidade estratégica.  

A mobilidade estratégica - entendida como a aptidão para se chegar 

rapidamente ao teatro de operações – reforçada pela mobilidade tática 

– entendida como a aptidão para se mover dentro daquele teatro - é o 

complemento prioritário do monitoramento/controle e uma das bases 

do poder de combate, exigindo das Forças Armadas ação que, mais do 

que conjunta, seja unificada.  
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O imperativo de mobilidade ganha importância decisiva, dadas a 

vastidão do espaço a defender e a escassez dos meios para defendê-lo. 

O esforço de presença, sobretudo ao longo das fronteiras terrestres e 

nas partes mais estratégicas do litoral, tem limitações intrínsecas. É a 

mobilidade que permitirá superar o efeito prejudicial de tais 

limitações.  

5.Aprofundar o vínculo entre os aspectos tecnológicos e os 

operacionais da mobilidade, sob a disciplina de objetivos bem 

definidos. 

Mobilidade depende de meios terrestres, marítimos e aéreos 

apropriados e da maneira de combiná-los. Depende, também, de 

capacitações operacionais que permitam aproveitar ao máximo o 

potencial das tecnologias do movimento.       (END, 2008.) 

 

Em se tratando o aparato dissuasório brasileiro como um complexo de meios 

escassos, dada a vastidão territorial do Brasil, é fundamental que haja uma dinâmica 

propícia para o deslocamento de força militar para onde for requisitada, seja 

respondendo a eventuais agressões ou atuando em missões de paz e ações cívico-

sociais. Para tal, além de aeronaves de transporte aptas a cumprirem tais missões, é 

preciso que haja uma infraestrutura aeroportuária satisfatória, bem como componente 

militar capacitado de pronto-emprego. Além de tais fatores, mais “visíveis” do ponto de 

vista de uma ação militar, há variáveis fundamentais para o bom funcionamento de tais 

ações, estas na seara da logística. Como o trabalho tenciona analisar o KC-390, 

explorar-se-á as questões inerentes à aeronave que, eventualmente, comprometeriam sua 

plena utilização, comprometendo a mobilidade de uma maneira geral. 

O panorama atual da Aviação de Transporte “pesado39” da FAB, nucleada nos 

C-130, que se encaminham para o final de suas vidas úteis, apresenta uma série de 

dificuldades para a mobilidade das forças. Pode-se considerar que, em um futuro no 

qual o KC-390 substituirá os Hercules, haverá um ganho relativo no tocante à 

disponibilidade de aeronaves para a função de transporte. 

O gerente do KC-390 explica que a nova aeronave atenderá às 

necessidades da FAB, principalmente nas áreas de transporte logístico 

pesado, busca e resgate, ressuprimento aéreo, evacuação médica, 

combate a incêndio florestal e reabastecimento em voo.            

(VALOR ECONÔMICO, 2011.) 

                                                             
39 O termo “pesado” é colocado entre aspas porque, além de ser um termo coloquial, serão expostas 

posteriormente as razões pelas quais o KC-390 não é uma aeronave de transporte “pesado” em termos 

absolutos, ainda que ocupe tal lugar no atual panorama da FAB. 
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 O KC-390 será, de acordo com as especificações fornecidas pela fabricante, uma 

aeronave mais capaz, mais bem equipada, maior, com maior autonomia e apta a cumprir 

outras missões, como o reabastecimento em voo (função hoje restrita aos dois KC-130 

e, futuramente, aos Boeing 767 em processo de aquisição40). Ainda assim, a 

dependência de fornecedores externos, bem como os sucessivos contingenciamentos de 

recursos, dificultam vislumbrar um cenário de plena capacidade e operação para as 

novas aeronaves. Ainda que os parques de manutenção, em sua maioria, estejam em 

território nacional, a dependência do fornecimento de componentes provenientes de 

indústrias estrangeiras dificulta projetar um cenário de relativa “autossuficiência” 

endógena, permitindo a operação dos meios sem restrições. 

 Ainda assim, a empresa tomou certas precauções para mitigar tais desafios: a 

primeira parte foi dotar a aeronave de capacidade para operar em pistas semi-

preparadas, reduzindo eventuais dificuldades em teatros de operações que se situem em 

rincões de infraestrutura pouco desenvolvida (como a Amazônia e o Pantanal). Também 

permite atuar em áreas nas quais a infraestrutura existente foi destruída ou avariada, 

como em cenários de calamidade por desastres naturais e pós-conflito. Assim, a 

aeronave dotará a FAB de uma capacidade superior aos C-130 (ver tabela 1), podendo 

atender as demandas internas e externas com maior presteza. 

Tabela 1 - O KC-390 E AS DEMAIS AERONAVES DE TRANSPORTE DA FAB41 

 

FONTE: PODER AÉREO 

                                                             
40 Como referência, consultar o programa KC-X e seus desdobramentos.  

< http://www.defesanet.com.br/fab/noticia/10055/KC-X2---IAI-vence-com-B767-300ER-convertido/) 
41 Os C-115 Búfalo não mais são utilizados pela FAB. 
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 Outra questão sobremaneira importante é a opção pela utilização de 

componentes Commercial- off- the- shelf (COTS)42, ou ainda, componentes que 

partiram de um projeto civil para serem otimizados para o uso no KC-390. Tendo como 

base a relação eficiência x confiabilidade, a Embraer adotou componentes com versões 

já operacionais e testadas pelo mercado civil internacional43, mitigando eventuais falhas 

de projeto que eventualmente incidiriam em componentes recém-desenvolvidos. 

2.2.1 KC-390: Uma aeronave de transporte estratégico? 

Mesmo quando se esgotam as dúvidas técnicas para elucidar o aumento da 

capacidade da aviação de transporte da FAB há uma questão ainda pendente: poderia o 

KC-390, em termos absolutos, ser considerado uma aeronave de transporte estratégico? 

Figura 10 - AERONAVES DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO44 

 

FONTE: CHINA DAILY 

Em tais termos, não. Considerando como padrão as definições estipuladas pela 

Otan45, a função de transporte estratégico seria de responsabilidade de aeronaves 

                                                             
42 Commercial- off- the- shelf. Itens / componentes “de prateleira”, disponíveis no mercado civil, que 

podem ser utilizados pelo governo em instalações, máquinas e meios em geral. 
43 “O KC-390 será impulsionado por dois motores IEA V2500-E5, que foram escolhidos por sua 

performance e pelo elevado número de aeronaves comerciais equipados com propulsores da mesma 

família, o que reduz os custos e aumenta a confiabilidade.” (Ubiratan. 2014.) 
44 É importante considerar que as estimativas de autonomia da nova aeronave chinesa Y-20 são para 

missões nas quais tenham sido feitos dois reabastecimentos. 
45 Strategic Airlift vs Tactical Airlift. 
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maiores, como o C-5 Galaxy ou o C-17 Globemaster (ver fig.10). Ademais, em se 

considerando outras forças de transporte estratégico, podemos incluir aeronaves como o 

Il-76 russo, o Y-20 chinês ou, ainda, o gigantesco AN-124 Ruslan, da ucraniana 

Antonov, a maior aeronave de transporte militar da atualidade.  

 Por seu posicionamento de mercado, ou seja, como a aeronave que busca 

rivalizar com o C-130 Hercules e suas variantes (além de outras aeronaves de mesma 

capacidade de carga) o KC-390, em termos absolutos, seria considerada uma aeronave 

de transporte tático, ou seja, intra–teatro de operações. Considerando a denominação 

utilizada pela USAF: 

Os meios de transporte aéreo estratégico da América se concentram, 

principalmente, no Comando de Transporte Aéreo Militar (MAC) e na 

Frota Aérea Reserva Civil (CRAF). A exceção é composta pelos KC-

10 Extender do Comando Estratégico Aéreo (SAC) a. Eles têm um 

duplo papel, tanto no transporte de carga quanto no reabastecimento 

em voo - atuando, normalmente, no apoio ao deslocamento de grupos 

de caça para ações no exterior. Na prática, no entanto, o C-5 e o C-

14146 do Comando de Transporte Aéreo Militar carregam o fardo do 

transporte aéreo estratégico intercontinental, enquanto o C-130, 

tradicionalmente, realiza as tarefas de transporte aéreo tático intra-

teatro47. 

(TEFTELLER, p.35. 1992.) 

 Obviamente, tal constatação não tenciona comparar duas forças que são, 

substancialmente, díspares tanto em capacidade quanto em orçamento. Objetiva, pois, 

identificar, através do reconhecimento de suas capacidades, o nicho de mercado no qual 

o KC-390 estará inserido48. Ademais, em se identificando tal nicho, poderemos 

dimensionar melhor as expectativas que devem ser depositadas em tais vetores da 

aviação de transporte, em termos globais e operacionais.  

 Tal afirmação não significa que, na ausência de vetores de maior capacidade, o 

KC-390 não possa ser considerado uma aeronave extremamente útil à FAB. A sua 

entrada em operação, além de possibilitar a substituição de aeronaves que operam no 

                                                             
46 Foi substituído na USAF pelo C-17 Globemaster III 
47 Tradução Livre. America's strategic airlift assets reside primarily in the Military Airlift Command 

(MAC) and in the Civil Reserve Air Fleet (CRAF). The exception is Strategic Air Command's KC-10 

Extender airplane. It has a dual role of both cargo transport and aerial refueling - normally associated 

with a tactical fighter wing deployment overseas. In practice, however, the Military Airlift Command's C-

5s and C-141s carry the burden of intercontinental strategic airlift, while C-130s traditionally 

accomplish the intra-theater, tactical airlift chores. 
48 Ver capítulo 3. 
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final de suas vidas úteis, inaugurará uma capacidade nunca antes disponível para a 

Aeronáutica: para além de suas atribuições na seara do airlift, os mesmos contarão com 

a capacidade de reabastecer e de serem reabastecidos em voo, ampliando sobremaneira 

a possibilidade de utilização de tais aeronaves.                                                            

Figura 11 - O ALCANCE DO GRIPEN NG 

 

FONTE: PODER AÉREO 

 Possuindo um alcance máximo (em deslocamentos entre aeródromos) superior a 

4.000 km49, com um raio de ação (na configuração AR-AR) de 1.300 km50, o Gripen 

NG, caça escolhido no FX-2, disporá de capacidade de projeção indeterminada quando 

da sua operação conjunta com o KC-390. Considerando que os Gripen objetivam 

substituir (em longo prazo) por completo as aeronaves F-5 e A-1 que, atualmente, são 

incumbidas das missões de superioridade aérea, ataque ao solo e interceptação (entre 

outras), a FAB será dotada de uma tríade de defesa e projeção jamais disponível em um 

país da América Latina: os R-99 (detecção de ameaças e comunicação), o KC-390 

(reabastecimento em voo) e os Gripen NG (missões de caça). A operação conjunta de 

tais meios aumentará consideravelmente a capacidade de projeção de força do Brasil 

para além de suas fronteiras (ver fig.11). 

 Com autonomia de cerca de 5.200 km com sua carga operacional, o R-99, 

operando ainda nos limites territoriais brasileiros, pode executar as funções de busca por 

                                                             
49 Dados do Fabricante. 
50 Dados do Fabricante. 
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eventuais ameaças para além de 400 km de alcance51. Isso permitiria, através de 

comunicação via datalink, prover os pilotos de Gripen NG de consciência situacional 

ímpar, permitindo aos mesmos tomar medidas defensivas e ofensivas contra eventuais 

ameaças. Ademais, utilizando a tríade KC-R99-Gripen, seria possível executar missões 

de guerra contra embarcações, protegendo o litoral brasileiro. Além disso, a dupla KC-

Gripen poderia executar deslocamentos para além do continente americano, chegando 

até a costa Oeste da África em caso de necessidade. Em um panorama de cumprimento 

de missões da ONU ou até mesmo de resposta a ameaças, a ampliação de autonomia 

decorrente da utilização conjunta de tais vetores será significativa. 

2.2.2 As mobilidades e as conclusões 

 Assim, podemos considerar que, apesar de não ser uma aeronave de transporte 

estratégico, o KC-390 têm sua importância majorada justamente por seu caráter 

multimissão. Ainda que não conte com capacidade de carga semelhante às maiores 

aeronaves de transporte existentes, possui a versatilidade e o relativo baixo custo 

operacional como seus trunfos. A capacidade de missões REVO52, tanto sendo 

abastecido, como abastecendo outras aeronaves, conferem à aeronave vantagens 

estratégicas significativas. 

 A importância de tais missões já foi comprovada, por exemplo, no conflito das 

Malvinas, ocorrido em 1982. As importantes baixas sofridas pela esquadra britânica, 

como o afundamento do HMS Sheffield e a avaria de outras embarcações não seriam 

possíveis, caso o componente aéreo argentino não tivesse os KC-130 à sua disposição. 

Envolveu dois aviões: KC-130H TC-69 e TC-70. A capacidade de 

carregar grande quantidade de combustível e de transferi-lo permitiu, 

durante o conflito das Malvinas, a realização de dezenas de missões de 

reabastecimento dos A-4B Skyhawk A-4C, além de também fornecer 

combustível para o Super Etendard em suas missões anti-navio contra 

o Sheffield e Atlantic Conveyor, e participar da missão conjunta 

contra o porta-aviões HMS Invincible. Durante o conflito, de um total 

de 47 missões de reabastecimento em voo planejadas, foram 

realizadas 31 missões (...). Ambas as aeronaves completaram 20 voos  

de reabastecimento para 93 aviões da FAA (...). Sem o trabalho dos 

                                                             
51“Rather than conventional rotodome antenna system, ERIEYE has a fixed, dual-sided and 
electronically scanned antenna mounted on top of the fuselage. This places much less demand on 
aircraft size and is designed for mounting on commuter-type aircraft. The ERIEYE is capable of 360° 
detection and tracking of air and sea targets over the horizon. The instrumented range is 450km and 
a typical detection range against a fighter aircraft size target is in excess of 350km”. (AIR FORCE 
TECHNOLOGY. 2011.) 
52 Reabastecimento em Voo. 
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KC-130, as aeronaves argentinas nunca poderiam ter alcançado as 

Malvinas e seus ataques bem-sucedidos não poderiam ter sido feitos.53 

(CONFLICTO DE MALVINAS. 2013.) 

 Portanto, apesar de não ser, em termos gerais, uma aeronave de transporte 

estratégica, a mesma contribuirá de maneira notável para projeção estratégica brasileira. 

Se não possui, no tocante à capacidade de carga, os mesmos atributos de outras 

aeronaves de maior porte, o KC-390 dotará a Força Aérea Brasileira de um vetor capaz 

de cumprir múltiplas tarefas com eficiência nunca antes presenciada, com custos 

operacionais sensivelmente menores em comparação com seus “irmãos maiores”. Sua 

utilização poderá servir como primeiro passo para o desenvolvimento, caso necessário, 

de aeronaves ainda maiores, aproveitando da tecnologia disponível e das experiências 

colhidas com a sua operação. 

 Soma-se a isso sua capacidade de operar em pistas semi-preparadas, podendo 

deslocar efetivos e equipamentos militares para postos de fronteira. Sua capacidade de 

carga foi estimada para satisfazer as necessidades nacionais, sendo a aeronave capaz de 

“interagir” com demais projetos de força em curso no país, como o próprio FX-2 e, no 

caso da força terrestre, das viaturas Guarani, nova Viatura Blindada Transporte de 

Pessoal - Média de Rodas, feitas pela Iveco no Brasil. 

Assim, o KC-390, ainda que seja uma aeronave de tamanho intermediário, 

contribuirá sensivelmente para o aumento das mobilidades estratégica e tática das forças 

nacionais, podendo não só realizar as tarefas inerentes ao transporte, mas também 

possibilitando o Brasil contar com uma força ofensiva, baseada nos esquadrões de caça, 

inédita. Isso, por sua vez, aumenta a capacidade brasileira em projetar poder para além 

de suas fronteiras territoriais. 

 

                                                             
53 Tradução livre. “Participaron dos aeronaves: KC-130H  TC-69 &  TC-70. La capacidad de cargar 

gran cantidad de combustible y de poder transferirlo le permitió durante el conflicto de Malvinas la 

realización de docenas de misiones abasteciendo a los Skyhawk A-4B y A-4C , aparte de suministrar 

también combustible a los Super Etendard en sus misiones antibuques contra el Sheffield, el Atlantic 

Conveyor y la misión conjunta contra el portaaviones HMS Invencible. Durante el conflicto se 

planificaron un total de 47 misiones de reaprovisionamiento en vuelo concretando 31 misiones(...).Ambas 

aeronaves cumplieron 20 vuelos de reabastecimiento a 93 aeronaves de la FAA (...). Sin la labor de los 

KC-130 los aviones argentinos nunca hubieran podido llegar a las Malvinas y sus exitosos ataques no se 

podrían haber realizado. 
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2.3 O Panorama Nacional: a Base Industrial de Defesa, as Questões Orçamentárias 

e os Desafios Tecnológicos  

 Considerando a metodologia de medição do Poder Nacional apresentada pela 

RAND e utilizada no segundo capítulo dessa dissertação, pode-se traçar um panorama 

aproximado acerca das capacidades internas brasileiras que, em último estágio, 

comporiam o aparato de defesa nacional. Tal interação, por fim, seria refletida no 

Programa KC-390 e em suas perspectivas futuras, tanto na esfera do desenvolvimento 

de versões e atualizações da aeronave, quanto na constituição de um complexo 

tecnológico que supriria a demanda por componentes proveniente do programa. 

 Por se tratar de um programa de elevada complexidade tecnológica, não se deve 

reter ao espaço intra-empresa para a análise dos desafios vindouros. A Embraer, ainda 

que exitosa e conceituada no mercado internacional, depende, de forma inequívoca, de 

condicionantes internas presentes no Brasil. Para a boa condução do programa e, por 

fim, para contribuir para a projeção internacional brasileira, o estudo da RAND propõe 

uma série de “nichos” componentes do campo dos “Recursos Nacionais”54. Ao serem 

observados tais fatores, pode-se notar a existência de três campos que possibilitam 

outros dois. Sendo mais preciso, é sensato afirmar que a interação entre fatores de 

iniciativa, recursos humanos e recursos financeiros é capaz de fomentar o 

desenvolvimento do setor de tecnologia e otimizar a extração de recursos naturais 

estratégicos. 

 Portanto, diante de tal conclusão, é importante voltar a atenção para três áreas 

fundamentais: o complexo científico-tecnológico, a base industrial de defesa e, por fim, 

os fatores orçamentários para o desenvolvimento de tais áreas estratégicas. 

 O primeiro fator a ser considerado no fomento ao setor tecnológico é, sem 

dúvida, a capacidade de determinada área ou determinado país em produzir 

conhecimento acionável para a produção de bens, serviços e métodos. Ademais, para 

além das instituições de pesquisa e ensino aqui encontradas, são os profissionais que lá 

são educados que comporão a “massa crítica” responsável por alavancar os projetos de 

alta complexidade tecnológica. A vanguarda tecnológica internacional é, também, 

composta pelo seleto grupo de Estados que estão no “centro” do processo decisório 

global. 

                                                             
54 Ver figuras 6,7,8 e 9 
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 Em conformidade com os pressupostos contidos no estudo da RAND, pode-se 

observar indicadores que mensuram, tanto em termos numéricos quanto qualitativos, as 

deficiências brasileiras na formação de pessoal capazes de gerar o referido 

conhecimento acionável. Ademais, é importante salientar como tal defasagem 

tecnológica contribui para a sustentação de um panorama econômico desfavorável, 

criando um ciclo vicioso. Em tal ciclo, o Brasil não consegue produzir conhecimento 

acionável em áreas que fomentem o desenvolvimento endógeno. Através da análise da 

economia nacional, observa-se o quanto o Brasil optou por robustecer setores de baixo 

valor agregado e menor exigência tecnológica, gerando maior volatilidade econômica, 

restrições ao investimento na formação de pessoal capacitado e no financiamento de 

projetos estratégicos.  

2.3.1 A capacidade econômica e as vulnerabilidades  

 O Brasil, ao se posicionar como oitava maior economia mundial55, poderia obter 

vantagens no desenvolvimento da aeronave, ao observarmos apenas os valores brutos. 

Porém, é pertinente uma análise sistêmica, sempre considerando uma avaliação do 

status de países “sistematicamente semelhantes”, ou seja, os BRICS.  

Tabela 2 - INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASILEIRO 

 

FONTE: BRASILEXPORT 

                                                             
55 Funag. <http://www.funag.gov.br/ipri/images/analise-pesquisa/tabelas/top15pib.pdf> 
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 No contexto dos Brics, pode-se observar a volatilidade da economia brasileira, 

amplamente baseada na exportação de commodities. Como tais transações são 

fundamentalmente dependentes da demanda global, o desenvolvimento econômico 

brasileiro através da exportação de produtos primários, de alta volatilidade e baixo valor 

agregado, torna o País mais suscetível a grandes oscilações de demanda. Assim, há a 

perpetuação de um panorama de vinculação do crescimento econômico brasileiro à alta 

demanda global por matérias-primas. Ademais, é possível evidenciar, através dos dados 

da Balança Comercial brasileira, a dependência brasileira em relação a países 

tecnologicamente mais desenvolvidos, expondo a condição de país cada vez mais 

primário-exportador (ver Tabela 1).  

 O Brasil possui déficit na Balança Comercial com todos os países da OCDE56 

presentes na lista, que são tradicionalmente exportadores de tecnologia e serviços. A 

devida exceção é feita à China, que não é membro da Organização e utiliza as 

commodities brasileiras em seu processo de expansão econômica. 

Gráfico 3- A MATRIZ DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA 

 

       FONTE: FOLHA, 29/11/2012 

 Excetuando a Argentina, que importa grande quantidade de produtos 

manufaturados de origem brasileira, a Balança favorável se sustenta, em grande parte, 

por uma grande demanda de matérias-primas por parte de países desenvolvidos e da 

China (que, através da alta demanda por commodities, é o principal destino das 

exportações brasileiras de produtos primários). As importações, caso fomentem o 

desenvolvimento endógeno, não são necessariamente maléficas para o país. Caso sejam 

                                                             
56 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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destinadas a suprir o mercado interno de bens de capital, podem ser catalizadoras de um 

processo de desenvolvimento de tecnologias e indústrias brasileiras. O grande óbice, em 

um panorama no qual o país enfrenta um cenário de alta inflação, valorização do dólar, 

desaceleração da economia chinesa e retração econômica, seria a baixa disponibilidade 

financeira para investir em técnicas, tecnologias e equipamentos para a indústria e 

centros de pesquisa.  

 O alto preço das commodities foi, sem dúvidas, um pilar no qual o bom 

momento das exportações Brasileiras se sustentou durante os últimos anos (ver gráfico 

3). Esse bom momento ocultou as dificuldades da indústria em competir com o mercado 

internacional. O ano de 2010 representou, pela primeira vez em 32 anos57, o momento 

no qual o Brasil exportaria mais produtos primários do que industrializados. 

 Segundo José Augusto de Castro, vice-presidente da AEB (Associação de 

Comércio Exterior do Brasil): "A pauta de exportações está péssima. É um problema 

crítico porque, ao exportar mais básicos, não temos o menor controle sobre preços e 

quantidades exportadas" (FOLHA ONLINE.2009.). 

 Ao mesmo tempo, há uma carência na transparência da divulgação do 

desempenho atual da indústria nacional, ocasionando uma maior dificuldade em 

mensurar as ações necessárias a inversão de tal tendência. Segundo Maeli Prado, 

jornalista da Folha de São Paulo: 

Pelo critério da OMC (Organização Mundial do Comércio), o Brasil 

superestima o peso dos produtos industrializados nas exportações (...) 

(...) No mês passado, 49,3% das exportações brasileiras foram de 

produtos básicos, segundo o Ministério do Desenvolvimento. Para a 

entidade internacional, o percentual é de 60,4%.         (PRADO. 2011.) 

 

 Para comprovar as dificuldades da economia brasileira em lidar com esse 

processo de inversão da pauta de exportações, observamos a migração de indústrias para 

países vizinhos, em busca de vantagens fiscais e menores custos de produção58. Somam-

se a isso as recentes decisões em sobretaxar produtos estrangeiros, exigindo percentuais 

                                                             
57 Raquel Landim, em matéria intitulada “Boas notícias para a balança comercial?”, de 22 de Julho de 

2010. Blog do Estadão. Disponível em: < http://blogs.estadao.com.br/sala-ao-lado/2010/07/22/boas-

noticias-para-a-balanca/ > 
58 Raquel Landim. “Empresas brasileiras migram para o Paraguai. Estadão, 27/04/2013 . Disponível em: 

< http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresas-migram-para-o-paraguai,152100e > 

http://blogs.estadao.com.br/sala-ao-lado/2010/07/22/boas-noticias-para-a-balanca/
http://blogs.estadao.com.br/sala-ao-lado/2010/07/22/boas-noticias-para-a-balanca/
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresas-migram-para-o-paraguai,152100e
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elevados de nacionalização, como forma de interromper a escalada das importações e os 

esforços do BNDES em fornecer condições para fomentar o desenvolvimento industrial 

brasileiro, incentivando processos de fusão de grandes empresas como forma de torná-

las mais competitivas, encorajando os processos de internacionalização. 

 De todos os Brics59, o Brasil é o país que menos investe em infraestrutura, 

considerando percentual do PIB60. As notórias limitações logísticas no escoamento da 

produção, os elevados custos de frete e as dificuldades da integração multimodal, com a 

priorização de uma matriz de transporte concentrada no setor rodoviário, constituem 

importante desafio para uma maior expansão econômica. Há visível carência no 

investimento em importantes áreas infraestruturais, prejudicando o escoamento da 

produção, o crescimento econômico sustentado e, no caso puramente geopolítico, 

afetando a dispersão e movimentação das forças de Segurança e Defesa. 

 A defasagem do investimento contínuo em infraestrutura é percebida como 

sendo consequência do desinteresse, desorganização e a não associação entre a desejada 

prosperidade político-econômica-social e o franco suporte às atividades do 

desenvolvimento de um complexo sistema infraestrutural.  Há a necessidade da 

ampliação dos esforços na referida área, tanto através da iniciativa pública quanto do 

setor privado. Segundo Cláudio R. Frischtak, em artigo para o Ipea: 

Em 2007 – ano de relativa folga fiscal – os investimentos em infra-

estrutura do governo federal alcançaram apenas 0,34% do PIB. Já as 

demais instâncias públicas – empresas e governos estaduais, e 

empresas federais – contribuíram com 0,72% do PIB para estes gastos 

(tabela 4). No total, os entes públicos foram responsáveis por 1,06% 

do PIB, muito abaixo do patamar mínimo necessário para evitar sua 

degradação (estimado em 3% do PIB). Neste sentido, o maior 

envolvimento do setor privado se torna imprescindível, informado por 

um simples silogismo: o país requer um volume crescente de 

investimentos em infra-estrutura e as restrições fiscais do Estado no 

que diz respeito aos seus gastos discricionários assumiram um caráter 

estrutural. Assim, na margem, os investimentos em infra-estrutura no 

país seriam necessariamente direcionados pelo setor privado, ainda 

que seja também importante ampliar os investimentos públicos pela 

sua natureza de modo geral complementar. (FRISCHTAK, p.312. 
2008)           

                                                             
59 Em se considerando Brasil, Rússia, Índia e China. Não foram considerados dados da África do Sul. 
60 Frischtak, 2008: “Em anos recentes o país vem investindo cerca de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), 

dividido igualmente entre público e privado, percentual modesto quando comparado ao das economias 

emergentes e desenvolvidas, e insuficiente mesmo para repor o capital fixo. A causa fundamental parece 

ser uma falha maciça de Estado tanto no planejamento, financiamento e execução dos investimentos – 

muitos dos quais complementares aos investimentos privados – conjugada com fragilidade institucional e 

incerteza do ambiente regulatório”. 
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 Em uma análise comparativa em relação a outros países emergentes, tanto 

pertencentes à mesma região quanto localizados em outras partes do mundo, Frischtak 

deixa clara a defasagem do investimento brasileiro em infraestrutura: 

Tabela 3 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA 

 

Tabela 4 - INVESTIMENTO EM TRANSPORTES 

 

 Ainda que os dados representem um corte temporal distante dos dias atuais, há 

uma causa para tal: o ano de 2007 representa o momento no qual, entre o final do 

primeiro mandato de Lula e durante boa parte do segundo, a economia brasileira 

apresentava taxas de crescimento notáveis, o que, em tese, representaria maior 

abundância de recursos para o investimento no setor de infraestrutura. Foi a época que 

ficou marcada pelos discursos otimistas61 e a aparente “superação” do cenário de crise 

internacional deflagrado em 2008. Havia a percepção, inclusive internacional62, de que 

o Brasil se preparava para um longo ciclo de crescimento sustentado (ver gráfico 4). 

                                                             
61 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a minimizar os efeitos da crise americana no Brasil, neste 

sábado, em São Bernardo do Campo, depois de participar de carreata ao lado do candidato a prefeito da 

cidade, o ex-ministro Luiz Marinho, afirmando: 

- Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, se ela chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para 

esquiar. (O GLOBO, 04/10/2008). Disponível em < http://oglobo.globo.com/economia/lula-crise-

tsunami-nos-eua-se-chegar-ao-brasil-sera-  marolinha-3827410#ixzz3fz6KgPog > 

 
62 Vide a famosa capa da revista The Economist, de Novembro de 2009, cujo título era “Brazil takes off”. 
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Gráfico 4- A VARIAÇÃO DO PIB 

 

FONTE: BNDES 

 Porém, o crescimento econômico não apresentou os resultados esperados. Não 

houve uma ampliação do investimento em setores estratégicos. Foi patente, sim, a 

tendência de relativa “inelasticidade” nos investimentos públicos em infraestrutura, 

configurando um panorama no qual já se previa a necessidade da ampliação do 

investimento da iniciativa privada63 no financiamento de obras infraestruturais: 

Como é improvável que o governo possa usar novos tributos para 

financiar os gastos em infra-estrutura – a rejeição do Senado ao final 

de 2007 à extensão da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF) é um forte indicador do ânimo da sociedade para 

aceitar novos impostos –, o corolário é a clara limitação da expansão 

daqueles gastos pela administração direta. Ao mesmo tempo, as 

restrições enfrentadas pelas empresas do setor público, federais e 

estaduais, no sentido de ampliar rapidamente sua geração de caixa 

com base em elevação de tarifas (e redução de custos) – com a 

possível exceção da Petrobras, cujos investimentos na sua maior 

parcela não estão direcionados para infra-estrutura stricto sensu – se 

traduzem igualmente em orçamentos de investimento limitados.   

         (FRISCHTAK, p.311. 2008.) 

 

 A priorização de ganhos de curto e médio prazos, aproveitando o bom momento 

do setor petrolífero, de mineração e agroexportador, apresentou uma importante 

questão: até que ponto é preferível a especialização em setores de baixo valor agregado, 

em detrimento de um investimento massivo no desenvolvimento tecnológico no âmbito 

                                                             
63 O que é tentado nos dias atuais, através da concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias à 

iniciativa privada. Consultar o Plano de Concessões, de Junho de 2015. Disponível em: < 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/06/plano-de-concessoes-tem-investimento-de-r-198-4-bi> 
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industrial? A resposta, fundamentalmente, pode ser “colhida” nos dias atuais, quando o 

Brasil não consegue sustentar um ciclo de crescimento (além de outros problemas 

estruturais) por ter sua economia dependente do volátil mercado internacional de 

commodities. Ademais, tal pico de crescimento não se traduziu em um robustecimento 

interno do país, permitindo seu desenvolvimento industrial-infraestrutural-tecnológico. 

Em síntese: o simples crescimento econômico não determina a capacidade de um país 

em ser menos sujeito às condicionantes externas, ou sua autonomia tecnológica. O que 

deve ser considerado, portanto, é como a economia cresce, não o quanto, em termos 

brutos, ela aumenta. 

 Mais atingidos são os países que falharam em suas políticas, em 

diferentes graus. Depois de um alarde fiscal inflacionário, o Brasil 

enfrenta um ajustamento inevitável: sua economia vai encolher 1,2% 

este ano, segundo o governo, e o desemprego está aumentando. 

Argentina passa por uma prolongada estagnação e inflação de dois 

dígitos. A Venezuela enfrenta uma contração dolorosa de 7% este ano 

e inflação de 95%, diz o FMI. No mercado negro sua moeda caiu pela 

metade em relação ao dólar desde janeiro. "O boom não foi 

completamente desperdiçado, mas também não foi completamente 

capitalizado"- Guillermo Perry e Alejandro Forero, da Universidade 

dos Andes, em Bogotá concluíram em um artigo recente. A maioria 

dos seus rendimentos foi em um frenesi de consumo e das 

importações. Por contraste, a expansão da Ásia tem sido alimentada 

por exportações de manufaturados, investimentos e gastos em 

infraestrutura, aumentando seu potencial de crescimento futuro64. 

(The Economist. 2015) 

 Diante de tal panorama atual, que já era sinalizado desde o final da década 

passada, muitos economistas consideram a atual década como perdida, em termos 

econômicos65. Soma-se a este panorama a opção inversa ao contido na Estratégia 

Nacional de Defesa, ou seja, a defasagem infraestrutural, industrial e econômica que 

                                                             
64 Tradução livre. “Worst hit are countries that bungled their policies, to varying degrees. After an 

inflationary fiscal splurge, Brazil faces an inevitable adjustment: its economy will shrink by 1.2% this 

year according to the government, and unemployment is surging. Argentina is enduring prolonged 

stagnation and double-digit inflation. Venezuela faces a painful contraction of 7% this year and inflation 

of 95%, says the IMF. On the black market its currency has halved in value against the dollar since 

January. 

“The boom was not completely wasted, but neither was it completely capitalised on,” Guillermo Perry 

and Alejandro Forero of the University of the Andes in Bogotá conclude in a recent paper. Most of its 

proceeds went on a consumption binge and imports. By contrast Asia’s expansion has been powered by 

manufactured exports, investment and infrastructure spending, increasing its potential for future 

growth.” 
65 MAIA JÚNIOR, Humberto. “Década perdida?”. Revista Exame, 26/02/2015. Disponível em: < 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1084/noticias/decada-perdida > 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1084/noticias/decada-perdida
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incide, fundamentalmente, nos programas estratégicos de Defesa, dentre eles, o KC-

390. 

O Ministério da Defesa, em coordenação com a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República proporá aos 

ministérios competentes as iniciativas necessárias ao desenvolvimento 

da infraestrutura de energia, transporte e comunicações de interesse da 

defesa, de acordo com os planejamentos estratégicos de emprego das 

Forças.           (END, p. 63. 2008.) 

 Os “gargalos” infraestruturais brasileiros também afetam questões 

fundamentalmente operacionais do KC-390. A Estratégia Nacional de Defesa previa o 

desenvolvimento de aeródromos no interior do Brasil, que poderiam ser utilizados em 

casos de demanda das Forças. O PDAR66, apresentado em 2014 e que prevê o incentivo 

à aquisição de aeronaves, o aumento de rotas para aeródromos no interior e a 

construção/ ampliação de pistas e terminais aeroportuários, tem seu futuro ameaçado 

pelo agravamento do cenário econômico67. Tal panorama contraria, novamente, os 

pressupostos contidos na END, dificultando as opções de aeródromos para a operação 

dos KC-390 em caso de conflitos fronteiriços. 

2. O Ministério da Defesa priorizará, na elaboração do Plano de 

Desenvolvimento de Aeródromos de Interesse Militar (PDAIM), os 

aeródromos de desdobramento previstos nos planejamentos relativos à 

defesa da região amazônica. 

3. O Ministério da Defesa apresentará ao Ministério dos Transportes, 

em data coordenada com este, programação de investimentos de 

médio e longo prazo, bem como a ordenação de suas prioridades 

ligadas às necessidades de vias de transporte para o atendimento aos 

planejamentos estratégicos decorrentes das Hipóteses de Emprego. O 

Ministério dos Transportes, por sua vez, promoverá a inclusão das 

citadas prioridades no Plano Nacional de Logística e Transportes 

(PNLT).             (END, p.63. 2008.) 

 Além de não fomentar novos ciclos de crescimento econômico em escala 

nacional, a defasagem dos investimentos em áreas de infraestrutura não permite o 

fomento à atividade industrial. Cria-se, assim, um panorama no qual não há empresas 

ou capital para o fomento às atividades de pesquisa, de geração de novos produtos ou 

inovações. Assim, há prejuízo às atividades de alta complexidade tecnológica, como o 

KC-390, dificultando ainda mais um panorama de maior autonomia científico- 

                                                             
66 Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional 
67 “Governo suspende plano de auxílio à aviação regional”.  Blog do Poder Aéreo, 05/06/2015. 

Disponível em < http://www.aereo.jor.br/2015/06/05/governo-suspende-plano-de-auxilio-a-aviacao-

regional/ > 

http://www.aereo.jor.br/2015/06/05/governo-suspende-plano-de-auxilio-a-aviacao-regional/
http://www.aereo.jor.br/2015/06/05/governo-suspende-plano-de-auxilio-a-aviacao-regional/
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tecnológica brasileira em seus programas estratégicos de Defesa. Ademais, tais óbices 

prejudicam as mobilidades tática e estratégica das Forças, limitando as capacidades do 

KC-390 em prover o apoio logístico eventualmente requisitado.  

2.3.2 Os Cortes Orçamentários e o KC-390  

A manutenção e intensificação do cenário de crise econômica, iniciado no 

começo da presente década, começam a gerar problemas para as Forças Armadas. Os 

contingenciamentos orçamentários acabam se refletindo, em maior ou menor escala, nos 

Programas Estratégicos das mesmas: a Marinha do Brasil, por exemplo, não consegue 

recursos para catalisar o desenvolvimento do PROSUPER68 e PRONAe 

O Brasil adiou o programa Prosuper, por meio do qual pretende 

comprar 11 navios de guerra para a Marinha, devido à crise 

econômica que o país atravessa, afirmou nesta quarta-feira o ministro 

da Defesa, Jaques Wagner. Em entrevista coletiva na feira de defesa 

LAAD, Wagner disse que "não é razoável" planejar novas aquisições 

de navios neste ano devido ao programa de ajustes orçamentários 

realizado pelo governo. O comandante da Marinha, o almirante 

Eduardo Barcellar Leal Ferreira, afirmou que a licitação, da qual 

participam sete países, "não está concluída" e ratificou que o processo 

está "momentaneamente paralisado". O programa Prosuper prevê a 

compra de cinco navios-patrulha oceânicos de 1.800 toneladas, cinco 

navios fragata de cerca de 6.000 toneladas e um navio de apoio 

logístico de 24.000 toneladas, que terão que ser fabricados em 

estaleiros brasileiros.                        (REVISTA EXAME. 2015.) 

O programa de obtenção de um novo Navio-Aeródromo, visando substituir o A-

12 São Paulo, também enfrenta dificuldades. Diante do cenário pessimista, no qual um 

novo Navio-Aeródromo só seria comissionado em finais da década de 2020, a Marinha 

do Brasil realizou a docagem no A-12, ex-Foch da Marinha Francesa, operacional sob 

bandeira francesa entre a década de 1960 e o ano 2000 (quando foi vendido à MB). Tal 

docagem visa avaliar a possibilidade de extensão da vida útil do mesmo, prosseguindo 

com o PMM69 (Período de Manutenção do Meio). O São Paulo teria, assim, sua vida 

útil estendida até 2029, quando seria substituído pelo NAe do ProNAe (ou seja, 72 anos 

após o início de sua construção). 

A situação das Escoltas, em razão dos atrasos do PROSUPER e os sucessivos 

contingenciamentos de recursos, também não é nada animadora: a corveta Frontin 

                                                             
68 Revista Exame. Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-congela-programa-de-

compra-de-navios-militares 
69  A modernização do Navio-Aeródromo ‘São Paulo’ (A12) e o PRONAe”. Disponível em: 

http://www.naval.com.br/blog/2014/08/23/a-modernizacao-do-navio-aerodromo-sao-paulo-a12-e-o-

pronae/ 
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(V33) deu baixa em 2013, panorama que poderá se estender a outras embarcações da 

mesma classe, como a Inhaúma (V30) e a Jaceguai (V31)70, além de outra fragata da 

classe Greenhalgh71. Ademais, o ritmo de modernização dos A-4KU, aeronaves que 

operam embarcadas no A-12 e que seriam modernizadas pela Embraer, é 

demasiadamente lento. Atualmente, apenas um protótipo passou pelo processo de 

modernização, no total de 12 aeronaves que seriam modernizadas72. 

O Exército Brasileiro também enfrenta dificuldades. O Programa de Viaturas 

Blindadas de Transporte de Pessoal, Média sobre Rodas- VBTP-MR Guarani, 

produzido pela Iveco em Sete Lagoas-MG, está sendo afetado pela redução 

orçamentária. Ainda que a situação do blindado tenha sido atenuada por uma 

encomenda de dez unidades pelo Líbano73, a encomenda de 2044 veículos até 2031, 

proposta pelo Exército74, parece inexequível em um panorama vindouro. Em Junho de 

2015, a fábrica da IVECO colocou 450 empregados em férias coletivas75. 

 Com o corte de 25% das verbas do Ministério da Defesa76, o ritmo de 

programas como o COBRA77, o SISFRON e o Imbel IA-2 pode ser readequado ao 

panorama orçamentário atual. Soma-se ao panorama de restrições orçamentárias o 

Programa HX-BR, que visa dotar as três forças de Helicópteros EC-725, estes 

produzidos pela Helibras em Itajubá. Tal programa, que tinha como data limite para 

entrega de 50 aeronaves (divididas entre as três forças) o ano de 2017, foi postergado 

para 2019, dada a deterioração econômica atual. 

                                                             
70 Segundo especialistas, a única a salvo de eventuais cortes seria a “Júlio de Noronha”, modernizada 

recentemente. < http://www.naval.com.br/blog/2015/03/23/caso-perca-mais-verbas-marinha-deve-

desincorporar-uma-fragata-e-uma-corveta/> 
71 Das que foram compradas do Reino Unido, a Dosdworth (F-47) foi desincorporada em 2004, após 8 

anos de serviço na MB, apenas. < http://www.naviosbrasileiros.com.br/ngb/D/D025/D025.htm > 
72 “Marinha do Brasil estaria boicotando propositalmente o programa de modernização dos A-4?” 

disponível em: <http://www.cavok.com.br/blog/marinha-do-brasil-estaria-boicotando-propositalmente-o-

programa-de-modernizacao-dos-a-4/> 
73 http://tecnodefesa.com.br/blindados-guarani-para-o-libano/ 
74 Segundo carta de intenções, de 2009, assinada entre o EB e a Iveco. < 

http://www.assuntosmilitares.jor.br/2014/09/iveco-latin-america-produz-100-blindado.html> 
75 “Além de parar a linha do veículo blindado, montadora concede férias também no setor de caminhões 

em Sete Lagoas”. Disponível em: < 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/06/09/internas_economia,656074/iveco-decide-

suspender-producao-do-guarani.shtml> 
76 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,corte-no-ministerio-da-defesa-e-a-metade-do-

previsto,1701021 
77 Combatente Brasileiro. Visa dotar a tropa de equipamentos “estado-da-arte”, como visão noturna, 

proteção pessoal, fardamento, comunicações etc.< www.abimde.org.br/index.php/downloads/files/21 > 

http://www.naviosbrasileiros.com.br/ngb/D/D025/D025.htm
http://www.abimde.org.br/index.php/downloads/files/21
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Por fim, temos a Força Aérea Brasileira: o panorama atual culminou com a 

renegociação das condições de financiamento78 dos caças Gripen-NG, sob o escopo do 

programa F-X2. O contrato de financiamento, suplementar ao de aquisição assinado em 

2014, foi “congelado” por pendências relativas aos juros de financiamento que constam 

na proposta sueca. Após sucessivos adiamentos, ambas as partes chegaram um acordo 

em julho de 201579. Ademais, tanto o programa de modernização das aeronaves A-1 

(AMX) quanto dos F-5 se encontram em ritmo lento. 

A Força Aérea Brasileira (FAB) está revisando o programa de 

modernização dos caças AMX, realizado pela Embraer, e estuda a 

possibilidade de redução do número de aeronaves a serem 

modernizadas. O Valor apurou que o estudo contempla a redução de 

43 para 30 aeronaves, mas o número está sujeito a alterações. 

Procurada, a Embraer Defesa e Segurança disse que não comentaria o 

assunto.(...) Em situação similar ao AMX, encontra-se o programa de 

modernização do lote de onze caças F-5, que também está sujeito à 

redução. Um lote de 46 aeronaves já foi modernizado pela Embraer. 

Para o segundo lote, a FAB conta com uma verba orçamentária de R$ 

46 milhões este ano. O programa do F-5 está atrasado cerca de um ano 

e meio e, segundo o Valor apurou, a FAB estuda reduzir de onze para 

sete o número de aeronaves modernizadas. 

(VALOR ECONÔMICO. 2015.) 

 O Programa KC-390 não passou incólume pela retração das verbas do Ministério 

da Defesa. Em 2015, diversos veículos de mídia divulgaram que atrasos de repasse de 

verbas do Ministério da Defesa à Embraer poderiam interromper o desenvolvimento dos 

programas sob sua responsabilidade. Em abril, o Ministro da Defesa Jacques Wagner 

reconheceu a dívida com a fabricante80. 

Sobre a dívida do governo com a Embraer, no desenvolvimento do 

cargueiro KC-390, ele disse que o débito é de R$ 500 milhões. 

Segundo o ministro, já foram repassados para a Embraer 

aproximadamente R$ 140 milhões e a dívida ainda é de R$ 500 

milhões. "Estamos em um ano de restrição, mas [o KC-390] está em 

nossa prioridade de orçamento”, afirmou o ministro.                               

(MELHADO. 2015.) 

                                                             
78 “Dilma pede à Suécia revisão de juros de financiamento dos 36 caças Gripen”. Disponível em: < 

http://www.aereo.jor.br/2015/06/23/dilma-pede-a-suecia-revisao-de-juros-de-financiamento-dos-36-

cacas-gripen/> 
79 Brasil e Suécia chegam a acordo sobre o projeto Gripen NG 

<http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/22627/PROJETO-FX-2---Brasil-e-Su%C3%A9cia-chegam-a-

acordo-sobre-o-projeto-Gripen-NG> 
80 “Ministro diz que dívida do governo com a Embraer é de R$ 500 milhões”. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/04/ministro-diz-que-divida-do-governo-com-

embraer-e-de-r-500-milhoes.html> 
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 Em maio, segundo a empresa, o montante devido era de, aproximadamente, 850 

milhões de reais, o que prejudicava a boa execução dos programas. 

O vice-presidente financeiro e de relações com investidores da 

Embraer, José Antônio Fillipo, disse em entrevista a jornalistas que o 

valor total a receber da Embraer relacionado aos programas que a 

empresa tem com o Comando da Aeronáutica é da ordem de R$ 850 

milhões. 

Deste total, cerca de R$ 700 milhões são relativos ao projeto do jato 

de transporte militar KC-390, que está sendo produzido para a Força 

Aérea Brasileira (FAB). A Embraer recebeu a primeira parcela dos 

atrasados, no valor de R$ 138 milhões, no começo de abril. 

(VALOR ECONÔMICO. 2015.) 

 Além disso, ainda que os recursos para o desenvolvimento venham sendo 

parcialmente liberados, o problema se alastra para a fase de produção, que ainda não 

conta com os recursos previstos em Lei Orçamentária desbloqueados81. 

O programa de desenvolvimento do jato de transporte militar KC-390, 

a cargo da Embraer, é o único projeto estratégico da Força Aérea 

Brasileira (FAB) que teve autorização do governo para o recebimento 

de recursos aprovados pela Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2015. 

(...) Embora seja considerado prioritário, os recursos para a fase de 

produção da aeronave ainda não foram confirmados. A Lei 

Orçamentária prevê R$ 400 milhões para a produção do KC-390 este 

ano.            (SILVEIRA. 2015.) 

 Portanto, é correto dizer que os principais óbices para o sucesso comercial do 

KC-390 residem nos atrasos do repasse de verbas advindos do Estado brasileiro, o co-

financiador do Programa. O grande problema, assim, é que, apesar de se ter uma 

estratégia de planejamento, estipulando os recursos necessários para a continuidade dos 

programas das Forças, não há uma prática de alocação de recursos para investimentos 

do Ministério da Defesa.  

Os recursos destinados ao MD, mesmo que aprovados em LOA foram (e são) 

sucessivamente contingenciados pelos últimos governos. Tal prática, além de se 

configurar em obstáculo para o bom andamento dos programas, leva à realocação de 

recursos de outras áreas do ministério para o financiamento de tais projetos estratégicos. 

Além disso, ocasiona a contração de financiamentos e dívidas, que se refletem nos anos 

fiscais seguintes. 

                                                             
81 Virgínia Silveira: “Produção do KC-390 não tem recursos garantidos”. Valor Econômico, 29/06/2015. 
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Com isso, chegamos à quarta conclusão: ao contrário do 

planejamento, o que, novamente fica evidente, é a falta de política de 

Estado na administração da defesa do País. A afirmação se baseia no 

fato de que, se houvesse uma Política de Defesa Nacional concreta, 

que fosse posta em prática no Brasil, não seria necessário adquirir-se 

equipamentos através de endividamento ou crédito suplementar, pois 

as previsões seriam incluídas no item correspondente: o de 

investimento. Resta, ainda outra questão: ocorrendo a aquisição, dadas 

as eleições presidenciais de 2010, a conta ficará para o governo 

seguinte.          (BRUSTOLIN, p.87. 2009.) 

Diante de tal panorama, ainda que se considere que programas mobilizadores 

são importantes molas-propulsoras do desenvolvimento tecnológico, quando os 

investimentos dos mesmos impedem que outros setores sejam mantidos, podem 

prejudicar justamente o que vieram para solucionar. Dado o contingenciamento 

sucessivo de recursos e os compromissos contratuais existentes com diversas empresas 

e governos estrangeiros, há um claro comprometimento da aptidão das Forças, 

intensificando o processo de sucateamento de diversos setores das mesmas. Além disso, 

a Defesa Nacional é colocada em uma situação de “Escolha de Sofia”: ou há progresso 

dos programas em detrimento das capacidades atuais das Forças, ou há verbas para 

custeio em detrimento dos programas estratégicos, dificultando as capacidades futuras 

de projeção de poder. 

Tal cenário, como anteriormente afirmado, já é presenciado nas três Forças. A 

Força Aérea Brasileira desistiu de buscar uma solução intermediária até a chegada dos 

Gripen NG. Antes negociada com a Suécia, a aquisição de modelos Gripen C e D, 

provenientes da Flygvapnet, foi descartada por autoridades brasileiras82. 

O cenário de ajuste fiscal no Brasil colocou por terra o projeto de 

arrendamento de 12 caças Gripen C/D, modelo antecessor da nova 

geração NG, que está sendo adquirida pela Força Aérea Brasileira 

(FAB). A necessidade operacional da FAB continuará sendo suprida, 

ainda que precariamente, pelos caças F-5 modernizados pela Embraer. 

(...) O aluguel dos aviões era considerado uma solução interina, que 

iria preencher a lacuna operacional entre a desativação das aeronaves 

Mirage F2000 ,em dezembro de 2013, e a entrega dos primeiros jatos 

Gripen NG, prevista para ocorrer a partir de 2019. (SILVEIRA, 2015.) 

 Portanto, os problemas orçamentários afetam todos os componentes do 

“Triângulo de Sabato” (ver fig.12). A academia, esta representada pelos institutos 

militares e civis de pesquisa, é menos acionada para o desenvolvimento de tecnologias, 

                                                             
82 Entrevista concedida a jornalista Virgínia Silveira, do Valor Econômico, em junho de 2015. Disponível 

em: < http://www.aereo.jor.br/2015/06/30/fab-desiste-de-alugar-cacas-gripen-afirma-diretor-do-dcta/> 
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pois há a retração do investimento estatal nos programas, ou seja, nas empresas que os 

desenvolvem. Estas, por sua vez, diminuem o ritmo de tais projetos, alastrando a crise 

para fornecedores e prejudicando a busca por inovações e aperfeiçoamento de processos 

advindos da academia. Assim, o “ciclo perverso” de estagnação industrial-tecnológica 

se perpetua, prejudicando a inter-relação entre governo, estrutura produtiva e a 

infraestrutura científico-tecnológica, não permitindo a formação de um complexo 

industrial-tecnológico verdadeiramente endógeno. 

Figura 12 - O TRIÂNGULO DE SABATO 

 

FONTE: FUNDACIÓN SADOSKY 

 O estudo da RAND Corporation também ajuda a compreender o porquê tais 

cortes orçamentários ocorrem, juntamente com seus efeitos nocivos para o aumento das 

capacidades brasileiras na seara do Poder Nacional. Dentre os tantos motivos para que 

os contingenciamentos ocorram sucessivamente no Ministério da Defesa, um é 

facilmente identificado: a ausência da percepção de ameaça externa, ou de desafios 

externos que cerceiem as potencialidades brasileiras. É comum justificar o corte de 

recursos na área de defesa para canalizar capital para “áreas mais urgentes” ou de 

“maior importância”. Não se compreende, pois, que o complexo de Defesa Nacional 

tem, dada a complexidade tecnológica envolvida e os pressupostos de Self-Help que 

norteiam seu desenvolvimento, a capacidade de fomentar um ciclo de desenvolvimento 

e prosperidade econômica sustentados.  
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Figura 13 - AS VARIÁVEIS INTERNACIONAIS 

 

FONTE: RAND CORPORATION 

 A ausência de percepção de ameaças não significa que as mesmas não existam. 

Ao mesmo tempo, o estabelecimento e identificação de ameaças é, também, um 

processo de construção de retórica e convencimento de que as mesmas existem (ver 

fig.13). Por isso, se é necessário o investimento em programas estratégicos, é também 

necessário o convencimento de que os mesmos sejam importantes. Assim fez a Marinha 

do Brasil, edificando o conceito de “Amazônia Azul” e procedendo com a securitização 

de tal termo, estabelecendo uma campanha de convencimento baseada na necessidade 

de defesa das então recém-descobertas reservas minerais do pré-sal. Foi tal justificativa 

que impulsionou o PROSUB, logrando êxito em prestar contas para a sociedade acerca 

do investimento no programa. 

“Segurança" é, portanto, uma prática auto-referencial, porque é nessa 

prática que a questão torna-se um problema de segurança - não 

necessariamente porque uma verdadeira ameaça existencial existe, 

mas porque a questão é apresentada como uma ameaça83. 

(BUZAN, p 24. 1998.) 

 Portanto, o processo de obtenção de recursos para os programas estratégicos, 

nomeadamente, o KC-390, não prescinde de uma campanha de securitização das 

questões enfrentadas pelo componente aéreo do aparato de defesa brasileiro. Em uma 

democracia, no qual é mister que o Estado preste contas à sociedade, há de se ressaltar a 

                                                             
83 Tradução livre: “Security” is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue 

becomes a security issue—not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is 

presented as such a threat. 
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importância das atividades desempenhadas pela Força Aérea Brasileira na garantia da 

integridade territorial, no combate aos voos ilegais e no papel de ligação entre as 

diversas regiões do país. Além disso, demonstrar a relevância de tais programas para o 

robustecimento do complexo tecnológico-industrial e o benefício para o “Triângulo de 

Sabato”, desta forma, não se configurando em mero gasto público. Seria, assim, um 

investimento que visa à capacitação nacional e a projeção de poder brasileira, 

traduzindo-se em transbordamentos positivos para a sociedade como um todo, através 

da geração de empregos, do robustecimento da indústria, a atração do capital e dos 

avanços tecnológicos advindos de tais atividades. 

 Por fim, a Estratégia Nacional de Defesa e os programas estratégicos 

desenvolvidos pelas Forças Armadas se configuram em um processo razoavelmente 

coeso, dando início a um complexo de defesa abrangente, não sendo estanques a 

planejamentos exclusivos de determinada Força. Os programas de equipamento e 

articulação, antes iniciativas isoladas (e, muitas vezes, conflitantes) de cada força, são 

agora subordinados a uma estratégia maior, que expande a questão de defesa para além 

das questões puramente operacionais. Vincula, ainda que seja na retórica, a defesa 

nacional a um processo tecnológico-industrial-acadêmico de capacitação, buscando 

qualificar e adquirir capacidades para então edificar um aparato dissuasório robusto.  

Figura 14 - ESTABELECENDO E CUMPRINDO METAS 

 FONTE: RAND 

 Porém, os gargalos orçamentários representam obstáculo fundamental ao 

cumprimento dos pressupostos e do progresso dos planos contidos em tais documentos. 

Ainda que haja o estabelecimento de metas, programas, leis, acordos e regimes, a 
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coesão necessária ao poder político para o sucesso das metas propostas ainda é 

incipiente e insuficiente (ver fig.14). A opção pelo contingenciamento sucessivo de 

verbas destinadas a iniciativas que visam fortalecer o aparato de hard power brasileiro 

referenda tal opinião. A Defesa, assim, segue sendo uma pauta secundária na área de 

políticas públicas. Portanto, diante da pouca coesão política no estabelecimento de 

diretrizes e no cumprimento de metas, o orçamento fica comprometido.  

A pouca atenção a políticas públicas do setor de defesa ocasiona, inclusive, o 

engessamento da busca por novas formas de financiamento das Forças Armadas, quer 

através de tributos abrangentes ou pela tributação de atividades específicas84. Ainda não 

permite, também, um debate franco acerca da racionalização de custos e revisão de 

gastos no ambiente intra-forças. Desta maneira, a extração, a “medida da capacidade do 

Estado para obter os recursos que precisa para alcançar seus objetivos através do 

trabalho, participação e cooperação da sociedade” (RAND, p.24. 2000.), fica 

comprometida pela falta de adesão da elite política ao projeto nacional de aumento de 

capacidades. Se não há o compromisso claro e abrangente dos mesmos na definição e 

cumprimento dos objetivos propostos, é pouco sensato acreditar que a sociedade possa 

contribuir de forma eficiente para tais programas. 

2.3.3  A Capacidade Tecnológica  

A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, documento-guia do 

sistema de CT&I brasileiro, possui um caráter “Sul-Sul” e regionalista, incentivando a 

cooperação com demais países emergentes, assim como a Estratégia Nacional de 

Defesa. Diante de tal panorama, é condizente o esforço nacional em aglutinar potenciais 

parceiros para o desenvolvimento de iniciativas na área aeroespacial. Porém, tal 

regionalização e, principalmente, a autonomia, devem ser relativizados em razão da 

dependência tecnológica em relação a países hegemônicos, detentores de tecnologias 

sensíveis que, por força de tratados internacionais85, ou pela aplicação de cerceamento 

tecnológico (ou ambos), impedem a ocorrência de “novos entrantes” no seleto grupo de 

países desenvolvidos em atividades aeroespaciais. 

A C,T&I se consolida como elemento decisivo nas parcerias 

estratégicas entre os Países em desenvolvimento e, nesta condição, 

tem contribuído para o fortalecimento da identidade dos BRICS e do 

                                                             
84 Como, por exemplo, a “Lei do Cobre” chilena, que destina um percentual dos recursos provenientes da 

extração de tal minério para as Forças Armadas, permitindo a modernização e custeio das mesmas.. 
85 Como o MTCR- Missile Technology Control Regime 
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IBAS. Igualmente importante é o seu papel no processo de 

aprofundamento do Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas 

(Unasul) e de apoio aos Países africanos da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). Ênfase também é conferida a 

colaborações com Países da região amazônica e com Países que 

mantenham programas de pesquisa oceânicas e na Antártida. Incluem-

se nas ações necessárias à consolidação desejada o fomento à 

internacionalização da ciência e dos cientistas brasileiros e o 

fortalecimento das atividades de cooperação científica e tecnológica 

com outros Países e regiões. Cumpre também apoiar a 

internacionalização das empresas brasileiras e a aquisição de ativos 

tecnológicos no exterior, atrair centros de P&D de empresas 

multinacionais para o Brasil e incentivar os processos de transferência 

de tecnologia.    (ESTRATÉGIA NACIONAL DE CT&I, p.38. 2011.)  

A aplicação de cerceamento tecnológico através do não fornecimento (ou veto) 

de tecnologias concernentes à área aeroespacial é uma realidade. Recentemente, foram 

divulgadas em diversos veículos de comunicação trocas de mensagens entre os 

governos norte-americano e ucraniano, evidenciando a pressão exercida pelos primeiros 

quanto ao possível fornecimento de tecnologias de foguetes pelos ucranianos ao Brasil, 

demonstrando preocupação com a cooperação realizada no âmbito do Programa 

Cyclone86. 

Obviamente, a capacidade científico-tecnológico-industrial encontrará maiores 

dificuldades em seu progresso caso não haja um projeto que aglutine recursos e esforços 

catalisadores do desenvolvimento de capacidades. Programas aeroespaciais estratégicos 

geralmente são iniciados e sustentados pela demanda induzida, proveniente do Estado. 

Portanto, é extremamente importante a existência de programas mobilizadores, como o 

VLS, o FX-2 e o KC-390. Projetos que, pela complexidade tecnológica e mobilização 

científico-industrial que necessitam, já colaboram para o transbordamento e spin offs 

para diversos setores da sociedade.   

 Observando os países Membros do CSNU e os Brics87, constatamos que todos 

possuem programas espaciais ativos, tendo obtido a capacidade de construção e 

lançamento de satélites. Enquanto isso, o Brasil mantém um programa espacial inócuo, 

sem o investimento necessário para sua manutenção e expansão. Há a carência de 

recursos humanos, escassos devido à ausência da realização de concursos públicos para 

                                                             
86 O GLOBO, 25/01/2011: “EUA tentaram impedir programa brasileiro de foguetes, revela WikiLeaks”: 

"Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os EUA não se opõem ao estabelecimento de uma 

plataforma de lançamentos em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de 

tecnologias de foguetes ao Brasil". 

 
87 Brasil, Rússia, Índia e China. Não houve dados acerca da África do Sul. 
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o preenchimento dos postos de trabalho e pela baixa remuneração, como divulgado em 

recente matéria do Valor Econômico: 

A recomposição do quadro de profissionais para o programa espacial 

brasileiro é uma promessa antiga do governo, mas a falta de uma ação 

mais efetiva tem provocado uma perda sistemática de recursos 

humanos no setor, situação que vem piorando com a elevação da faixa 

etária dos pesquisadores. 

"Se não houver uma decisão neste ano, as nossas projeções indicam 

que em 2020 o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA) estará próximo de uma situação de colapso, reduzido a 26% 

do efetivo que possuía em 1994", diz o diretor do órgão, brigadeiro 

Ailton dos Santos Pohlmann. Segundo ele, a média de idade dos 

pesquisadores do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), 

responsável pelos principais projetos espaciais do país na área de 

foguetes, é superior a 50 anos. 

A perda de cérebros no programa espacial é crescente e com a demora 

em abrir um novo concurso a situação só tende a piorar. "A grande 

dificuldade daqui para a frente será treinar o pessoal novo, pois os que 

detêm o conhecimento, adquirido em mais de 20 anos de trabalho e 

estudos, já terão saído", alerta o presidente da Associação 

Aeroespacial Brasileira (AAB), Paulo Moraes Jr.              

             (VALOR ONLINE. 2012.) 

Gráfico 5- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ONU 

 

FONTE:  SENADO EM DISCUSSÃO88 

 São líderes na produção de softwares, computadores e materiais de alto valor 

agregado, sendo exportadores e grandes consumidores dos mesmos. Também investem 

                                                             
88 Revista Senado em Discussão, de 20/02/2011. 
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significativo percentual do PIB em Pesquisa e Desenvolvimento, tendo o 

reconhecimento de suas instituições de ensino e pesquisa no âmbito global. Também 

são grandes investidores na educação, priorizando áreas de interesse nacional, com 

grande potencial de “transbordamento tecnológico” (o próprio programa espacial é um 

exemplo). Tais afirmações podem ser constatadas através do índice de desenvolvimento 

tecnológico da ONU. Em 2011, o Brasil ocupava somente a 60ª posição, atrás de países 

como Argentina e Chile (ver Gráfico 5).  

 Ainda que se possa observar que o Brasil ocupa posições acima de China e Índia 

no referido índice, isso não se traduz em maior qualidade de produção acadêmica ou 

maior número de registro de patentes e de produtos nacionais. Uma razão fundamental 

para que isso ocorra é que país ocupa, atualmente, a 15ª posição no ranking de 

publicações de artigos científicos e a 28ª posição no ranking de registro de patentes. 

Considerando-se a quantidade de citações desses artigos científicos (ou seja, a aceitação 

e reprodução do conhecimento expresso nos artigos por outrem, medido pelo “índice de 

impacto” dessas obras científicas) o Brasil cai da 15ª posição para a 20ª, denotando que, 

mais do que a quantidade, há uma carência na qualidade das obras. Segundo Roberto 

Nicolsky: 

Mas não é só a quantidade de papers que interessa. A qualidade desses 

artigos é avaliada pelo índice de citações por outros artigos, o 

chamado índice de impacto. Vemos, então, que a nossa posição cai 

para o 20º lugar, o que indica que os nossos artigos têm menos 

impacto internacional do que a média mundial. O estudo The 

Scientific Impact of Nations, publicado em 2004 pela prestigiosa 

revista Nature, mostra que, entre 1993-97 e 1997-2001, as citações a 

artigos brasileiros aumentaram 31%, contra 64% dos artigos da China 

e 98% da Coréia. E o crescimento dos "top 1%" (o 1% superior dos 

artigos mais citados) foi de 72% para o Brasil, contra 125% da China 

e 179% da Coréia. Ou seja, a China e, especialmente, a Coréia não só 

aumentaram muito mais do que nós a produção de artigos, mas 

principalmente a sua qualidade.             (NICOLSKY, 2006,p.1) 

 É igualmente importante mensurar a capacidade “inventiva” das instituições e 

indivíduos brasileiros. O quão capazes são de inovar e criar novos produtos e técnicas?  

 

 Novamente, a situação é desanimadora. Segundo a Organização Internacional de 

Propriedade Intelectual (WIPO, acrônimo em inglês), a grande maioria dos pedidos de 

registro de patentes provenientes do Brasil são “não-residentes”, ou seja, não partem de 
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indivíduos ou organizações nacionais. Isso corrobora com a opinião de que a evolução 

tecnológica do Brasil está em um processo muito aquém de suas ambições como 

possível global player (ver gráfico 6). 

 Gráfico 6 - OS PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM PARA O REGISTRO DE PATENTES 

(WIPO) 

 

 Portanto, o atual momento face às ações do Estado brasileiro não permite a 

rápida ascensão brasileira ao status de potência mundial, dificultando também a 

consolidação do país como um líder regional de fato, dadas as suas incapacidades 

tocantes ao Hard Power. E isso se reflete, fundamentalmente, na incapacidade nacional 

em prover soluções para o Programa KC-390, este fundamentalmente dependente de 

tecnologia externa. 

A solução, porém, não é simples: há considerável atraso da indústria nacional 

em sua capacidade de fornecimento de componentes fundamentais para a fabricação de 

aeronaves. Quanto maior o grau de complexidade de tais itens, como turbinas, aviônicos 

e radares, maior a vulnerabilidade brasileira em relação aos fornecedores internacionais, 

sendo menor a sua capacidade de constituir um aparato militar dissuasório. 

O cerceamento tecnológico é um problema de pelo menos duas faces. 

Por um lado, os países detentores das tecnologias sensíveis zelam por 

mantê-las, dando à ciência e à tecnologia um sentido instrumental, 

como fontes líquidas de poder militar, econômico e, 

consequentemente, político. Por outro, os países que não as possuem 

ou que almejam aumentar a inserção no sistema internacional lutam 

por alcançá-las.                               (LONGO; MOREIRA, p.10. 2010.)

                        

 Portanto, deve-se refletir: o KC-390 é realmente uma aeronave nacional? 

Certamente, seu projeto e concepção o são, mas há um claro gap entre a área de projeto 

e o setor tecnológico-industrial. Em síntese, ainda que seja um projeto brasileiro, o 
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mesmo é absolutamente dependente de materiais e tecnologia de empresas provenientes 

de países da Otan, estes tradicionais cerceadores tecnológicos. 

 A capacidade científico-tecnológico-industrial encontra maiores dificuldades em 

seu progresso caso não haja um projeto que aglutine recursos e esforços objetivando um 

fim, catalisando o desenvolvimento de capacidades. O KC-390 é um projeto que, dada a 

sua complexidade e os eventuais acordos de transferência de tecnologia, per se já 

contribui com spill overs e spin offs para diversos setores industriais. Porém, ao 

absorver tecnologias “prontas” de parceiros internacionais, é alto o risco de aprender 

apenas o “know-how”, não captando o conhecimento referente ao “know-why”. 

 Atualmente, não há projeção que indique, em um futuro próximo, a 

possibilidade do fornecimento de tais componentes sensíveis por indústrias nacionais. 

Em relação a uma possível transferência de tecnologia complexa, também é discutível a 

capacidade industrial brasileira em absorver tais conhecimentos. É complexa sua 

positivação através da produção em escala de equipamentos que exigiriam 

conhecimento técnico e bens de capital específicos. 

Como a tecnologia tem no homem o seu único recipiente, a efetiva 

transferência se dá por um processo de pergunta e resposta. Quem não 

sabe pergunta e quem sabe responde, até a total compreensão da 

resposta por parte de quem perguntou. Naturalmente, a transferência 

só pode se efetivar se o receptor possuir competência compatível com 

a tecnologia a ser absorvida. A aludida competência refere-se à 

adequação dos recursos humanos do receptor em qualidade e 

quantidade. Daí a transferência ser um problema de grande magnitude 

para os países em desenvolvimento.  

      (LONGO; MOREIRA, p.3. 2010.) 

 Por fim, assim como o Projeto FX-2 e a escolha do Gripen-NG, a opção acertada 

parece ser a do co-desenvolvimento de tecnologias sensíveis, em paralelo à execução do 

Programa. A opção pelo desenvolvimento de capacidades endógenas para o suprimento 

de componentes relacionados à aeronave, caso feito a priori do desenvolvimento da 

mesma, demandaria um alto investimento e atrasaria o atendimento das demandas da 

Força Aérea. Assim, o processo de co-desenvolvimento de tecnologias com parceiros 

internacionais constitui um “atalho” atraente. 

Ainda assim, a ineficiência de políticas públicas para o setor aeroespacial não 

permitiu a “horizontalização” endógena do parque produtivo de fornecedores. Isso, 

inegavelmente, acentua a dependência brasileira em relação aos tradicionais 
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fornecedores de componentes, expondo uma vulnerabilidade do parque industrial, do 

complexo científico e do próprio Programa KC-390. O processo inerente à conquista de 

maior autonomia no Programa não é uma tarefa fácil. Conforme observado 

anteriormente, não há um possível cenário vindouro no qual os componentes 

empregados na produção da aeronave sejam substituídos ou complementados por 

projetos nacionais, advindos de centros de pesquisa e indústrias brasileiras.   

Porém, há bons exemplos que podem geral uma mudança de panorama. Projetos 

desenvolvidos no Brasil, mesmo que em caráter incipiente, apontam para um futuro de 

maior autonomia tecnológica no setor aeroespacial. As perspectivas são animadoras, 

caso os mesmos sejam fomentados através de demanda induzida e financiamento de 

agências de fomento à pesquisa. 

A própria Embraer, através de um novo programa de substituição de 

importações, começa a desenvolver uma cadeia de fornecedores locais, capacitando 

indústrias que outrora não cumpriam com os mínimos requisitos técnicos e industriais 

exigidos pela indústria aeroespacial. Em três anos, o número de peças encomendadas de 

fornecedores nacionais triplicou, representando 64 mil part numbers e 5 milhões de 

peças por ano89. Tal ação só foi possível em razão de dois fatores essenciais: a criação, 

pela própria empresa, do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Aeronáutica 

(PDCA) e a mobilização da cadeia de distribuição decorrente de programas como os E-

Jets e o próprio KC-390. 

Iniciado em 2011 na Embraer, como Programa de Desenvolvimento 

de Fornecedores (PDF), o PDCA já capacitou 90 executivos da cadeia, 

além de 1034 técnicos e 42 instrutores. O programa envolveu todos os 

70 fornecedores da Embraer, que hoje estão distribuídos nas regiões 

de São José dos Campos, Campinas, São Paulo, Botucatu, Joinville e 

Porto Alegre. (...) No KC-390 a cadeia nacional é responsável pelo 

fornecimento de 14 mil itens.(...) também permitiu que as empresas se 

capacitassem para fornecer peças de maior complexidade e valor 

agregado não só para a Embraer, mas também para as empresas 

internacionais. Siqueira Jr cita como exemplo o piso metálico do E2 e 

o parabrisa do KC-390. Antes, ambas as peças eram compradas de 

fornecedores externos.         (SILVEIRA. 2015.) 

 Ainda assim, não há incentivo por parte de políticas públicas ou aporte de 

recursos privados que impeçam um grave cenário que já ocorre: a livre concorrência 

                                                             
89 “EMBRAER amplia compras de fabricante brasileiro. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/empresas/4348540/embraer-amplia-compras-de-fabricante-brasileiro> . 

Acessado em 11/12/2015. 

http://www.valor.com.br/empresas/4348540/embraer-amplia-compras-de-fabricante-brasileiro
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entre empresas frágeis ou com pouco interesse nas áreas de defesa e aeroespacial. Um 

bom exemplo de “desenvolvimento reprimido” e “canibalismo setorial” vêm, 

justamente, de uma disputa interna: pari passu ao programa TAPP (Turbina 

Aeronáutica de Pequena Potência, desenvolvida em conjunto pelo ITA, IAE e a empresa 

TGM90), a Polaris, empresa brasileira de pequeno porte, cujo presidente é um 

engenheiro formado no ITA91, enfrenta dificuldades no acesso a financiamentos, 

prejudicando seu crescimento. 

Desde que a empresa surgiu nós trabalhamos nessa área de turbinas e 

geradores. Começamos com turbinas pequenas, até chegarmos a um 

modelo aeronáutico de grande porte, como aqueles usados nos grandes 

aviões. Foi o primeiro protótipo nacional de uma turbina desse tipo, 

mas não saiu desse estágio. Hoje ela está encostada, parada. O 

problema é que para que essa turbina possa ser colocada numa 

aeronave, ela precisa de uma certificação internacional, que custa US$ 

80 milhões, além de uma série grande de outros ensaios e testes. Todo 

o processo custa muito caro e leva cinco anos. (...)Foi um produto 

desenvolvido especificamente para uma indústria de armamentos (...) 

As turbinas serão utilizadas num desses mísseis (o AVMT-300 

Matador, um míssil tático de cruzeiro). A série inicial de produção, de 

11 turbinas, já foi entregue para a Avibrás. (...) 

Então resolvemos criar outra turbina, menor, que pudesse ser usada 

em mísseis ou em drones, conhecidos oficialmente como VANTs 

(Veículos Aéreos Não-Tripulados). Como não tem tripulação, ela não 

precisa ser certificada. A incorporação e a venda do produto são muito 

mais rápidas. Esse foi o modelo que estamos produzindo, a TJ-1000, a 

primeira turbina aeronáutica a entrar em produção efetiva na América 

Latina.                  (KLEIN92.2013.) 

Mesmo que tenha contado com um aporte inicial da FINEP para o 

desenvolvimento da turbina, denominada TJ-1000, faltam recursos para a homologação 

de modelos que poderiam ser utilizados em aeronaves tripuladas. Portanto, uma 

empresa com um produto que já conta com encomendas da indústria, que ultrapassou a 

fase “laboratorial” de ensaios e já está plenamente operacional, encontra dificuldades de 

se sustentar. Ao mesmo tempo, a Força Aérea e as agências de fomento apoiam uma 

grande empresa, já estabelecida no mercado em outro campo de atuação, criando a 

turbina TR-5000 nas dependências do DCTA, despendendo recursos escassos em um 

                                                             
90 Empresa brasileira multinacional, com sedes em Sertãozinho –SP, São José dos Campos –SP, Maceió-

AL e na Alemanha. Especializada no ramo de geração de energia elétrica e turbinas de utilização 

industrial.  
91 Alberto Pereira Filho 
92 Luis Klein, diretor comercial da Polaris, em entrevista ao periódico “Época Negócios”, em 30/12/2013. 

Disponível em < http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2013/12/brasil-entra-para-

o-clube-dos-fabricantes-de-turbinas-aereas.html 
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produto que se tornará um concorrente e, possivelmente, prejudicará a iniciativa da 

Polaris. 

Os fabricantes de turbinas são um clube muito fechado, formado 

apenas por cinco empresas gigantes. Então dominar essa tecnologia é 

extremamente importante para o Brasil. No caso de modelos desse 

tipo, com essas dimensões, é ainda mais raro. (...)Mas acho que o 

governo não percebeu a importância disso.(...).    (Ibid.) 

 O mercado para a fabricação de tal modelo de turbina, segundo Klein, é 

promissor. O único concorrente de tal modelo seria advindo da francesa Turbomeca, já 

que fabricantes maiores como a Rolls-Royce não seriam atraídas por esse mercado de 

turbinas de menor capacidade. Ademais, observamos algo grave: o Unasul-1, já citado 

na presente dissertação, poderia contar com propulsão turboélice desenvolvida em 

território nacional. Poderia, portanto, ser a porta de entrada para o promissor mercado 

de turbinas para aeronaves, sendo o início do desenvolvimento e produção de modelos 

maiores e mais complexos. 

Recentemente o Brasil assinou o contrato para o primeiro avião a ser 

fabricado 100% dentro da Unasul, mas como não temos turbina por 

aqui eles querem usar um modelo russo, quando poderiam usar a 

nossa turbina. Tanto o desenho quanto os componentes e a equipe são 

100% brasileiros. Não existe um único parafuso que tenha vindo do 

exterior. Olha, é um absurdo. Tem uma turbina recebendo uma verba 

mensal enorme para ser desenvolvida dentro do ITA (Instituto de 

Tecnologia da Aeronáutica), enquanto nós, que temos o modelo 

pronto, somos solenemente ignorados.     (Ibid.) 

 Portanto, é criado um cenário que reprime o crescimento de pequenas empresas 

inovadoras, ao mesmo tempo que pode ocasionar um gap de desenvolvimento, já que a 

iniciativa desenvolvida pela FAB e a empresa TGM pode apresentar problemas em sua 

conclusão, pois ainda não alcançou a fase de produção. Também pode ocorrer a 

desistência da empresa envolvida, já que tal atividade não é o foco de obtenção da maior 

parte de seus dividendos comerciais. Além disso, não se busca aglutinar empresas em 

caráter de joint venture, que poderiam mitigar o cenário de recursos escassos, 

canalizando esforços para um produto comercialmente viável. Soma-se a tal cenário a 

falta de percepção de uma “janela de oportunidade” visível, ou seja, empregar tais 

turbinas em aeronaves nacionais de pequeno porte, nomeadamente, as aeronaves de 

instrução básica como o T-Xc da Novaer (outro projeto 100% nacional).  

Acrescenta-se ao panorama o processo patente da migração do controle de 

empresas nacionais, estas sendo adquiridas por transnacionais estrangeiras. Um 
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exemplo é a Aeroeletrônica, atual AEL sistemas, subsidiária da israelense Elbit Systems 

Ltd. Outra empresa nacional, referência no reparo de turbinas para uso civil e militar, a 

CELMA, outrora controlada pela Panair do Brasil, estatizada durante o regime militar, 

foi vendida à empresa General Electric em 1996. Tal ação, além de restringir as 

operações de manutenção a turbinas da mesma marca, significou a perda de capacidade 

de empreendedores endógenos no fornecimento de soluções de alta complexidade 

tecnológica no setor de aviação. Ademais, reforçou a prática de fuga de capital do Brasil 

para a matriz americana. 

Tal panorama, o de compra do controle acionário de empresas nacionais por 

estrangeiras, deve ser observado com muita atenção e cautela. São usuais os processos 

de aquisição e fusão que visam a eliminar possíveis concorrentes. Recentemente, o 

governo sueco procedeu com a “renacionalização” da Kockums, empresa com 

experiência no projeto e construção de submarinos e que havia sido vendida em 2005 

para a ThyssenKrupp Marine Systems, controladora da HDW, sua rival. O que na prática 

ocorreu foi o desmantelamento da capacidade produtiva da Kockums. O governo sueco, 

a par da situação da empresa e reconhecendo seu valor estratégico, financiou a operação 

de aquisição da empresa pela SAAB Defence and Security. Assim, pode evitar a 

migração de conhecimento, estrutura e pessoal capacitado para a Alemanha93. 

 Houve, também, erros estratégicos e de estímulo ao setor. Outrora considerada a 

segunda maior empresa de aviação brasileira, a gaúcha Aeromot praticamente encerrou 

suas atividades, devido a problemas financeiros. A falta de estímulo ao setor, inclusive 

na priorização de empresas brasileiras em processos de aquisição de aeronaves 

conduzidos pelo Estado, contribuiu para o encerramento de quase a totalidade das 

atividades da empresa. 

A Aeromot nasceu em 1966 para fazer manutenção de aeronaves. Nos 

anos 80, começou a fabricar planadores para o governo militar, que 

pretendia reequipar os aeroclubes. A encomenda era de 100 

aeronaves, mas o contrato foi suspenso no exemplar número 37, 

quando o governo de José Sarney optou por comprar o avião argentino 

Aero Boero. De lá pra cá, a Aeromot focou no mercado externo até 

fechar a fábrica.94           (GAZZONI. 2015.) 

                                                             
93 “SAAB Finalizes Kockums Buy”. Disponível em: 

<http://worldmaritimenews.com/archives/131687/saab-finalizes-kockums-buy/> 
94 Estadão: “O Desafio das Pequenas da Aviação”. Mariana Gazonni. Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-desafio-das-pequenas-na-aviacao,1615404> 
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Assim, mesmo com um cenário econômico desfavorável e as tradicionais 

deficiências educacionais, infraestruturais e orçamentárias, o Brasil ainda abriga 

iniciativas de grande valor tecnológico, autonomistas em sua essência. O que falta é 

planejamento e organização de longo prazo, para poder transformar tais iniciativas em 

robustos componentes do complexo tecnológico e da Base Industrial de Defesa. 

2.4 O Programa KC-390: o Panorama Interno e as Conclusões  

Finalmente, a exposição da atual situação brasileira frente aos desafios impostos 

para a edificação de um processo de liderança regional é clara: não há, no atual 

momento econômico-militar-tecnológico, a plena capacidade do exercício do poder 

regional através das premissas de hard power. 

O processo de ascensão ao posto de potência mundial, juntamente com a 

consolidação da liderança regional, exige uma série de responsabilidades que, em um 

panorama realista, não podem ser assumidas pelo Estado brasileiro. A manutenção da 

estabilidade, da paz e da segurança regional são condições fundamentais para a 

confirmação do status almejado pelo Brasil.  

O modelo clássico, do transbordamento dos interesses brasileiros para além de 

sua fronteira, através da dissuasão econômica e militar, não poderá ser considerado uma 

alternativa viável para a edificação e manutenção da hegemonia regional. Para tal, faz-

se necessário o estudo de alternativas, como a aproximação com os demais países 

emergentes através da cooperação em áreas que gerem benefícios mútuos.  

O Programa KC-390 é símbolo não só da retomada da indústria de defesa 

nacional, mas também do resgate de preceitos úteis do nacional-desenvolvimentismo. 

Se a década de 1990 representou a estabilização econômica, fornecendo também os 

alicerces necessários para o robustecimento da posição internacional do Brasil, a 

primeira década dos anos 2000 marcou o ressurgimento da retórica que reinsere fatores, 

fundamentais para a projeção brasileira, na agenda de Políticas Públicas. 

A Estratégia Nacional de Defesa, incentivadora e difusora da Cooperação 

regional, encontra em tal programa a positivação de tal cenário. Caso seja analisado o 

KC-390 simplesmente pelo prisma político, o mesmo se configura em um importante 

propulsor da integração regional. Representa uma iniciativa prática e concreta de tal 

cenário, rompendo com o panorama de simples retórica e exortações.  
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Porém, o Programa ainda apresenta importantes vulnerabilidades, que o 

impedem de ser considerado um projeto “nacional”. A grande dependência de 

reincidentes cerceadores de tecnologia, que paulatinamente apresentam ressalvas quanto 

ao compartilhamento de conhecimento sensível, prejudica a busca por maior autonomia 

do aparato de defesa nacional. Faz-se necessário, portanto, o investimento no 

desenvolvimento de sistemas e componentes de alta complexidade tecnológica. 

Ademais, os problemas orçamentários enfrentados no desenvolvimento de tais 

programas geram uma preocupação maior para um cenário futuro, com as aeronaves já 

incorporadas ao inventário da FAB: como absorver as despesas com custeio, 

manutenções e modernizações? Talvez, a solução esteja na abertura de condições 

facilitadas para a aquisição por parte de setores de transporte da aviação civil. Assim, 

seriam mitigados os custos operacionais das aeronaves, que só existiriam em caso de 

“convocação” para o cumprimento de missões, além do treinamento e pagamento das 

tripulações. Criar-se-ia assim, nos moldes do que ocorre em outros países, uma “reserva 

civil estratégica”, acionável em caso de necessidade. 

A Civil Reserve Air Fleet e as tripulações comerciais fizeram uma 

enorme diferença na eficácia do transporte aéreo estratégico para a 

Operação Desert Shield. Equipados com modernos aviões jumbo 

wide-body, as transportadoras aéreas comerciais foram bastante 

adequadas para mover rapidamente um número enorme de tropas e 

grandes quantidades de carga através de grandes distâncias. As 

transportadoras aéreas comerciais americanas começaram a operar na 

Desert Shield logo no primeiro dia95.         (TEFTELLER, p.43. 2000.) 

                                  

2.4.1 As alternativas e a superação da dependência 

As soluções para a aglutinação de conhecimentos para a produção e elaboração 

de novas tecnologias, superando o cerceamento tecnológico, são expostas por Longo e 

Moreira (2010): 1) transferência de tecnologia; 2) programas mobilizadores; 3) 

engenharia reversa; 4) espionagem tecnológica e industrial; 5) importação e dreno de 

cérebros. Os programas de reequipamento brasileiro se concentram, prioritariamente, 

em duas áreas: a da transferência de tecnologia e nos programas mobilizadores. 

                                                             
95 Tradução livre. “The Civil Reserve Air Fleet and the commercial aircrews made an enormous 

difference in the strategic airlift effectiveness for Operation DESERT SHIELD Equipped with modem 

wide-body jumbo aircraft, the commercial air carriers wer well suited to quickly move massive numbers 

of troops and large amounts of carg over great distances. U.S. commercial air carriers started DESERT 

SHIELD operations on the very first day.” 
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 Um dos grandes problemas da transferência de tecnologia se dá pela capacidade 

do receptor em absorver tais tecnologias. Somam-se a isso as questões contratuais que 

podem apresentar “armadilhas” para a total cessão do conhecimento. 

Optando-se pela rota da transferência de tecnologia, é preciso ter 

presente que a verdadeira transferência só ocorre quando o receptor 

absorve o conjunto de conhecimentos que lhe permite inovar, isto é, a 

transferência se completa quando o comprador domina os 

conhecimentos envolvidos a ponto de ficar em condições de criar nova 

tecnologia.             (LONGO; MOREIRA, p.3. 2010)                                         

 Os programas mobilizadores constituem importante alternativa ao cerceamento 

tecnológico. Em tais programas, uma cadeia formada por setores de pesquisa básica, 

aplicada, desenvolvimento e engenharia, além dos setores produtivos, objetiva o 

desenvolvimento de determinada tecnologia e produto final. Em tal processo, 

universidades, órgãos governamentais, empresas, centros de pesquisa e representantes 

da indústria participam no desenvolvimento de determinada área considerada 

estratégica. O Programa Nuclear da Marinha é um exemplo bem-sucedido de avanço, 

em meio a um cenário de cerceamento tecnológico, através de um programa 

mobilizador. 

Programas mobilizadores podem ser uma solução para o cerceamento 

tecnológico em áreas estratégicas, pois podem gerar capacitações 

próprias e eliminar vulnerabilidades. Em se tratando de programas 

governamentais, entende-se como “mobilizadores” aqueles que têm a 

capacidade de arregimentar, aglutinar, organizar e pôr em movimento 

o potencial nacional disponível numa ação política, visando o 

desenvolvimento social, econômico e/ou militar do país. (...) a ação 

política governamental pode objetivar, por meio de programas dessa 

natureza, a absorção, o aperfeiçoamento, o uso ou a geração de 

conhecimentos empíricos, intuitivos, científicos ou tecnológicos que 

resultem em produtos, processos, sistemas ou serviços, 

preferencialmente novos ou substancialmente melhorados, essenciais 

para o atendimento de seus objetivos.                    

         (LONGO; MOREIRA, p.4. 2010.) 

2.4.2 Conclusões parciais  

Observamos, portanto, que o Brasil ainda é tímido em três outras modalidades 

de oposição ao processo de cerceamento tecnológico: a espionagem industrial, a 

engenharia reversa, e a importação de cérebros. A espionagem industrial é um processo 

que, além de arriscado (com irrefutáveis danos, caso descoberta, à imagem do país no 

cenário internacional), pressupõe a existência de um aparato de inteligência bem 

estruturado, o que não ocorre no Brasil. 
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A engenharia reversa, ou seja, a atividade pela qual se domina o máximo 

possível do processo de concepção e produção de um bem através da análise minuciosa 

de seus componentes, buscando encontrar parâmetros originais dos projetos e seus 

processos de produção, é uma forma interessante na obtenção de conhecimento sensível. 

Ainda que seja de discutível legalidade, se posicionado em uma área limítrofe, tal 

atividade não parte necessariamente de um ato ilegal. O objeto a sofrer engenharia 

reversa pode, muitas vezes, ser obtido de forma legal e ser analisado em ambiente 

controlado pelo adquirente. 

A ER tem por objetivo acessar, descobrir e absorver a maior parte 

possível dos conhecimentos utilizados na produção do bem, processo 

ou serviço. Em assim procedendo, o que se pretende com a ER é 

igualar-se tecnologicamente ao produtor e, assim, ficar em condições 

de gerar autonomamente um produto, processo de produção ou serviço 

que atenda as suas necessidades específicas. A cópia visa 

simplesmente reproduzir o produto, processo ou serviço sem 

necessariamente preocupar-se em tentar deduzir os parâmetros dos 

projetos e as especificações originais dos mesmos.       

                                                         (LONGO; MOREIRA , p.6. 2010.) 

 

 Ademais, temos a “importação de cérebros”, que constitui importante fator para 

o desenvolvimento de tecnologias endógenas. Através da atração de cientistas, 

engenheiros e projetistas para o Brasil, oferecendo condições vantajosas para 

desenvolverem seu trabalho em universidades e empresas brasileiras, há a mitigação da 

carência por pessoal qualificado em áreas estratégicas. 

Pode-se considerar que instruções, especificações, normas, desenhos, 

plantas, manuais, softwares e outros registros são expressões materiais 

e incompletas do conhecimento. O conhecimento que gerou tais 

expressões, e que é necessário para decodificá-los e empregá-los 

corretamente, encontra-se armazenado nos cérebros de pessoas. Em 

consequência, a maneira mais efetiva de um país ou uma empresa 

transferir conhecimento de qualquer natureza, principalmente 

tecnológico, é por intermédio de criteriosa importação de cérebros. 

Bem conduzido é um processo que pode ser mais rápido e mais barato 

que outros.            (LONGO; MOREIRA, p.9. 2010.) 

Assim, o projeto do KC-390 é parcialmente alinhado com os pressupostos da 

Estratégia Nacional de Defesa, no tocante ao fortalecimento de uma política de Defesa 

regional. Ainda assim, o envolvimento de empresas da região, mais do que denotar uma 

preocupação com transferência ou cooperação tecnológicas, objetiva a consolidação de 
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mercados, utilizando como subterfúgio o estreitamento das relações multilaterais em 

áreas estratégicas. 

Em relação ao desenvolvimento da aeronave, o mesmo ainda possui 

vulnerabilidades claras em razão de sua alta dependência de fornecedores estrangeiros, 

que podem utilizar seu status privilegiado para cercearem o conhecimento necessário ao 

desenvolvimento de novos produtos e componentes, até mesmo vetando a 

comercialização da aeronave em países “não-alinhados”.  

Para reduzir os efeitos monopolísticos e cerceadores da tecnologia, há 

alternativas. Tais processos aproximarão o complexo tecnológico-industrial militar 

brasileiro de um panorama de maior autonomia, consequentemente colaborando para a 

projeção do poder e para o exercício de dissuasão extra-regional. A dependência 

brasileira em relação a tais fornecedores impede a ação autônoma no cenário 

internacional, enfraquecendo o aparato de defesa nacional. 

É patente, porém, que a árdua tarefa de desenvolver tais tecnologias demandará 

considerável tempo e investimento. De forma alguma o KC-390 deve ser menosprezado 

por suas atuais vulnerabilidades. O que se espera, portanto, é que tal aeronave seja o 

“primeiro degrau” nessa nova etapa de busca por autonomia, sendo a “pedra 

fundamental” para um novo panorama na indústria brasileira, também colaborando para 

a projeção internacional do Brasil. 
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CAPÍTULO 3: OS PARCEIROS INTERNACIONAIS E O PROGRAMA KC-390 

 

O presente capítulo explorará a forma pela qual os países cooperantes se inserem 

no programa, elucidando o papel dos mesmos e analisando suas reais capacidades em 

contribuírem para o êxito técnico-econômico-industrial da aeronave. Será traçado o 

panorama do setor aeronáutico dos países, mensurando suas capacidades internas e as 

possibilidades que se apresentam através do estabelecimento de processos cooperativos 

no setor. Também elencará possíveis países que possam se juntar ao programa, seja na 

simples aquisição ou também na fabricação de componentes. Para tal, serão analisadas 

notícias veiculadas na imprensa especializada, bem como eventuais declarações de 

autoridades locais. 

Ademais, explorará as vulnerabilidades do processo cooperativo, tanto internas 

(por eventuais incapacidades dos participantes) quanto externas (ameaças provenientes 

de possíveis concorrentes da aeronave da Embraer). Assim, buscará delimitar o 

panorama e o cenário enfrentado pelo KC-390 em âmbito internacional, contribuindo 

para mensurar suas reais capacidades de sucesso, tanto mercadologicamente quanto 

como instrumento da projeção de poder brasileira.  

3.1 A Argentina: a Delimitação de suas Capacidades e os Problemas Econômicos 

 A Argentina, segunda maior economia regional96, é um importante parceiro para 

o programa por ser um parceiro estratégico do Brasil. A complexidade do parque 

industrial e de pesquisa argentino possibilitou, desde a década de 1950, o 

desenvolvimento de áreas de considerável complexidade tecnológica, como as pesquisas 

e efetivação de seu programa nuclear (que empreendeu, durante os anos 1950, pesquisas 

acerca da fusão nuclear97), a construção naval (com a capacidade da construção e 

manutenção de submarinos) e a construção de um Carro de Combate Médio concebido e 

                                                             
96 Apesar de recentes notícias afirmarem acerca da possibilidade da perda de seu posto para a Colômbia. 

“As pretensões da Colômbia não se aplicam somente à diplomacia. No ano passado, Bogotá apresentou 

uma projeção dizendo que a economia colombiana seria a segunda maior da América do Sul em 2012, 

ultrapassando a Argentina.”-BBC, 2012. Apesar disso, a economia colombiana segue sendo a terceira 

maior da região. 
97 O programa, conduzido pelo cientista nazista austríaco Ronald Richter na Ilha de Huemul (Patagônia) 

nunca logrou êxito. Seus resultados foram considerados fraudulentos mas, ainda assim, tal programa 

atesta a complexidade das pesquisas desenvolvidas naquela época pela Argentina. Fonte: 

<https://www.iter.org/newsline/196/930> 
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montado em território nacional98, sendo a primeira força blindada da América Latina a 

contar (em larga escala) com um veículo do tipo produzido em seu próprio território. 

Paralelamente, possui um programa espacial ativo, que conta com a experiência 

argentina no desenvolvimento de tecnologias de propulsão e lançamento de foguetes. 

Sobre tal assunto, é importante salientar a importância das pesquisas conduzidas por tal 

país durante as décadas de 1980 e 1990, culminando na criação do Programa Condor99, 

de mísseis balísticos de curto/médio alcance.  Atualmente, através da estatal ARSAT, 

desenvolve (em parceria com os EUA) satélites para o setor de telecomunicações. 

Ademais, também avança no projeto de seu veículo lançador de satélites, o 

TRONADOR II. 

Com a derrota nas Malvinas em 1982, percebendo a grande defasagem 

tecnológica entre a Grã Bretanha e a Argentina, foram iniciados diversos projetos 

tecnológicos. Oficiais da FAA começaram a projetar, secretamente, um programa de 

mísseis balísticos, sucessor do Condor I100, o programa Condor II101.  

Parcerias foram feitas com empresas europeias, tencionando obter determinadas 

tecnologias sensíveis, tendo Egito e Iraque (até 1991) como financiadores, enquanto a 

Argentina proveria tanto as instalações quanto a maior parte do conhecimento e da mão-

de-obra qualificada. Previam-se dois mísseis gêmeos, o Condor II argentino e o BADR 

2000, egípcio, ambos interrompidos. Internamente, o programa começava com um 

objetivo dual: haveria um “modelo civil”, que se desenvolveria em um lançador de 

satélites, e o militar, um míssil balístico.  

A Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA) avalia esforços dos 

programas de mísseis balísticos do Iraque, incluindo aqueles com base 

no programa Cóndor. (...) Julgando que será "difícil, se não 

impossível, parar" projetos de mísseis balísticos do Iraque, a CIA 

estima que, com ajuda externa contínua, o Iraque iniciará a produção 

do Cóndor II no início da década de 1990; entretanto, caso se trave a 

ajuda externa, poderia atrasar a produção para meados da década de 

1990. O Iraque provavelmente enfrentará desafios técnicos na 

"orientação e controle, configuração do segundo estágio, e testes de 

voo", que poderiam ser superados através da ajuda externa.  

                                                             
98  TAM, ou Tanque Argentino Mediano, fabricado pela TAMSE e de projeto teuto-argentino. 
99  Projeto desenvolvido em parceria com Iraque e Egito, recebendo localmente a denominação de Badr-2000. 
100 Fruto de parcerias com empresas europeias, havia sido utilizado como plataforma de testes, tanto para 

fins militares quanto civis, desde a década de 1970. 
101 Míssil balístico de médio alcance, que poderia levar a uma distância de 1.000 km uma ogiva de 

aproximadamente 1.000 kg. 
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Através do trabalho no programa Cóndor, o Iraque pode ganhar 

experiência aplicável aos seus outros programas de mísseis, por 

exemplo, em áreas como a separação de estágios. Independentemente 

do status do projeto Cóndor II na Argentina e no Egito, a CIA antecipa 

que o Iraque continuará a procurar a assistência técnica de ambos os 

países com o seu projecto Cóndor. Enquanto o Egito tinha sido o 

principal contato do Iraque no passado, a CIA espera laços mais 

estreitos com a Argentina no futuro. De acordo com os relatórios da 

agência, "Nossa preocupação crescente é que a Argentina e o Egito, 

apesar das reivindicações de se retirarem do programa, continuarão 

com o desenvolvimento do Cóndor II através do Iraque.102 

(NTI103. 2010.) 

O projeto Condor II (ver fig.15) foi a última iniciativa tecnológica que visava 

realmente a projeção de poder militar da Argentina104. Era um míssil com demasiada 

potência para um país emergente que acabava de sair de uma guerra com o Reino 

Unido. A Argentina, com uma democracia ainda frágil e incipiente, não estava em 

condições de manter um projeto de características tão conflitivas, principalmente após o 

embate com um país-membro da Otan.  

Apesar dos êxitos apresentados no governo de Raúl Alfonsin, como os sucessos 

nos testes dos motores dos dois primeiros protótipos, Carlos Menem, diante de pressões 

                                                             
102 Tradução livre: The US Central Intelligence Agency (CIA) assesses Iraq's ballistic missile 

programmatic efforts, including those based on the Cóndor program. At this time, Iraq is developing five 

distinct missile programs. Although the more ambitious Cóndor II will take longer to develop than the 

Iraqi produced Al Husayn and Al Abbas missiles, it will be"easier to handle, require less preparation 

time before launch, offer more payload options, and provide better accuracy and range." The CIA 

estimates that the solid fueled Cóndor II missile system will have a range of 750 - 1,000km, carry a 

payload of approximately 500kg, and employ a submunition warhead design. When Iraq begins to 

produce the system, it will likely modify the warhead submunition design to enable it to deliver chemical 

and/or  biological weapon agents. Judging that it will be "difficult, if not impossible, to stop" Iraqi 

ballistic missile projects, the CIA estimates that with  

continued foreign assistance, Iraq will commence production of the Cóndor II by the early 1990s; 

however, halting external aid could delay production to the mid 

to late 1990s. Iraq will likely face technical challenges in "guidance and control, secondstage 

configuration, and flight testing," which could be surmounted through external assistance. Through its 

work on the Cóndor, Iraq may gain experience applicable to its other missile programs, e.g., in such 

areas as stage separation. Regardless of the status of the Argentine and Egyptian Cóndor II projects, the 

CIA  

anticipates that Iraq will continue to seek technical assistance from both countries with its Cóndor 

project. While Egypt had been Iraq's main contact in the past, the CIA expects closer ties with Argentina 

in the future. The agency reports, "Our growing concern is that Argentina and Egypt despite claims of 

withdrawing from the programwill continue development of the Cóndor II through Iraq. 
103 Cronologia feita pela Nuclear Threat Initiative, organização internacional de monitoramento das 

ameaças nucleares, acerca do programa de mísseis balísticos argentinos. 
104  Notícias recentes sugerem uma possível retomada do programa militar de mísseis balísticos, entre 

Argentina, Irã e Venezuela. Tais informações carecem de maior aprofundamento e exatidão. Fonte: 

http://www.defesanet.com.br/al/noticia/9719/Argentina---Reativa-Projeto-Condor-com-ajuda-do-Ira-e-

Venezuela/> 
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por parte do governo dos EUA e do regime do MTCR105, cancela o programa Condor II. 

Nesse período, a Argentina passa a alinhar a sua política exterior com Washington, 

decidindo interromper o projeto de construção do míssil, enviando suas partes aos EUA 

para sua destruição.106 

Figura 15 - O MÍSSIL CONDOR 

 

                    FONTE: PODER BÉLICO BRASIL 

Os acordos assinados durante o governo Menem, ainda que tenham desarticulado 

e incapacitado a Argentina no projeto de seu míssil balístico, possibilitaram a criação de 

um profícuo programa nacional de construção de satélites. Ainda em 1991, as 

instalações espaciais passaram para as mãos da Comissão Nacional de Atividades 

Espaciais (CONAE), um novo órgão civil que teria a função do desenvolvimento 

pacífico do programa espacial argentino, através do Plano Espacial Nacional107. A 

CONAE também desenvolveu mecanismos e ferramentas para monitorar e comandar 

satélites e para receber, processar e armazenar os dados obtidos, iniciando uma nova 

fase do Programa Espacial Argentino. Tal processo começou em 1991, previsto para 

2015. Durante esses anos, inúmeros satélites foram desenvolvidos108 com a colaboração 

                                                             
105 Missile Technology Control Regime. Regime criado pelas potências espaciais para impedir o 

compartilhamento de tecnologias que possam ser empregadas na construção de mísseis balísticos. 

 

106 Em troca do cancelamento do desenvolvimento do míssil Condor II, os EUA se comprometeram em 

colaborar com a Argentina com o desenvolvimento de satélites. O país então trocou um projeto com 

implicações militares para outro exclusivamente para fins pacíficos. 

 

107 Em Novembro de 1994, foi adotado o Plano Espacial Nacional "Argentina no espaço" para 1995-

2006. Este plano deverá ser atualizado periodicamente, em um horizonte de decenal para as atividades 

espaciais nacionais.. Atualmente está em vigor o "Plano Espacial Nacional 2004 - 2015" 

 

108 Uma importante peça para a construção dos satélites foi a participação da INVAP, que é uma empresa 

dedicada à concepção e construção de sistemas tecnológicos complexos e que também mantém uma 

relação estreita com a Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEA). Segundo a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos do Brasil (SAE), “o desenvolvimento do programa espacial argentino tem 

surpreendido a todos os técnicos nacionais envolvidos com o programa, incluindo aqueles que 

acompanham o desenvolvimento do subsistema de controle do satélite Amazônia-1, contratado à empresa 

estatal argentina Invap.” 
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das agências espaciais brasileira e italiana. O programa contempla a criação de meios de 

lançamento, rompendo com a dependência de veículos lançadores em relação aos EUA. 

A CONAE tem quatro satélites em órbita, com diferentes funções: SAC-A; SAC-

B, SAC-C e SAC-D Aquarius, todos construídos na Argentina (por cientistas locais). 

Atualmente, encontram-se em processo de desenvolvimento os satélites SAOCOM 1A e 

1B SAOCOM, de sensoriamento remoto. Lançado em 1996, o satélite SAC-B foi o 

primeiro satélite científico argentino. Em 1998 foi lançado o segundo satélite, chamado 

SAC-A, um teste tecnológico para a missão SAC-C. Em 2000, foi colocado em órbita o 

SAC-C, o primeiro satélite argentino de sensoriamento remoto. Em 2011, foi a vez do 

SAC-D Aquarius, lançado como observatório espacial para oceano, clima e meio 

ambiente.                                                                                         

 Além das tecnologias mencionadas, destacam-se a indústria aeronáutica, a 

fabricação de armamentos leves, o desenvolvimento de novos veículos utilitários e 

radares. A indústria aeronáutica argentina sempre possuiu uma protagonista em 

especial: a atual Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA), antiga FMA e Lockheed 

Martin Argentina. Sua história remonta ao ano de 1927, quando foi criada a Fabrica 

Militar de Aviones. Com diversas alterações de nomenclatura, foram tais instalações 

que abrigaram as mais complexas iniciativas da indústria aeronáutica argentina. Entre 

meados de 1940 e 1955, a fábrica viveu seu período mais prolífico, através da 

construção de projetos nacionais como as aeronaves DL 22 e I Ae 24 Calquín, com 201 

aeronaves produzidas (ver fig.16).109 

Figura 16 - I Ae 24 CALQUÍN E DL 22 

  

FONTE: KPLANES.TUMBLR E AVIACIONARGENTINA.NET 

                                                                                                                                                                                   
 
109 Fonte: jornal La Nacion. Disponível em: < http://www.lanacion.com.ar/1814348-la-fabrica-que-fue-

orgullo-del-pais-hacia-aviones-autos-lanchas-hoy-languidece>. 
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O país experimentou, durante um breve período entre o fim da década de 1940 e 

meados da década de 1950, o protagonismo na pesquisa e desenvolvimento de 

aeronaves a jato, sendo este desenvolvimento impulsionado pelo emprego de cientistas 

e engenheiros alemães, que foram acolhidos por Juan Domingo Perón após a derrota 

dos nazistas na II Guerra Mundial. É importante destacar o Pulqui II, aeronave 

desenvolvida pelo cientista Kurt Tank, outrora projetista e engenheiro da alemã Focke-

Wulf.110 

 Entre as décadas de 1960 e 1980, apesar de jamais conseguir o protagonismo 

tecnológico de outrora, a indústria aeronáutica argentina passou por um período 

relativamente prolífico. Aeronaves concebidas e produzidas na Argentina, muitas 

operacionais até hoje, constituíram importantes vetores da aviação militar e civil 

daquele país. Dentre os projetos, merecem destaque as aeronaves: I.A. 50 Guarany II 

(ver fig.17), aeronave de transporte e passageiros que operou entre 1963 e 2007, 

havendo sido produzidas em torno de quarenta unidades111; a aeronave de ataque e 

contra-insurgência  FMA IA 58 Pucará (que utilizava o Guarany II como base), operada 

na Guerra das Malvinas, exportada e presente até hoje no inventário da FAA, sendo a 

única aeronave de combate feita na argentina a receber seu “batismo de fogo”; e, 

durante a década de 1980, o desenvolvimento do treinador a jato FMA IA 63 Pampa, 

que continua a ser desenvolvido em sua versão Pampa III. 

FONTE: BLOG DAS FDRA 

                                                             
110 Fonte: Historia y Biografias. Disponível em: <http://historiaybiografias.com/nazi_argentina/>.  
111 Fonte: < http://fdra.blogspot.com.br/2011/02/aviones-argentinos-avion-de-transporte.html > 

 
Figura 17 - LINHA DE PRODUÇÃO DO GUARANY II 
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A década de 1990 representou uma mudança paradigmática na indústria 

aeronáutica argentina: em sérias dificuldades econômicas e sem obter o mesmo êxito de 

outrora, foi conduzida de forma diferente. Carlos Menem, em conformidade com sua 

política de estreitamento dos laços comerciais e estratégicos com os EUA, privatiza e 

transforma a então FMA em Lockheed Martin Argentina S.A. A empresa, outrora 

responsável por projetos que gozavam de grande escala de produção e, paralelamente, 

de grande adoção de tais aeronaves pelos diversos setores do Estado argentino, viu sua 

capacidade industrial reduzida. Se, por um lado, a mesma foi responsável por projetos 

bem sucedidos de modernização de aeronaves (como o caso do A-4AR Fightinghawk), 

nunca conseguiu o sucesso pretendido com os seus projetos locais (como o IA-63 

Pampa, que nunca conseguiu ser exportado e enfrenta dificuldades em sua nova versão, 

o Pampa III). 

Depois de três anos, dois ministros e cerca de 180 milhões de dólares 

gastos, a Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) ainda está longe de 

construir até mesmo uma única aeronave dos 40 IA-63 Pampa III 

prometidos durante a campanha presidencial de 2011. 

Neste fim de semana, a Força Aérea realizou a sua exposição anual 

"Argentina Voa" na base de Morón. Lá, exibiram ao público o que 

restou de sua frota de aviões. Mas dos alardeados Pampa III não havia 

notícias. Em 10 de outubro do ano passado, para marcar o 86 º 

aniversário da fábrica, eles apresentaram o que chamaram de 

"primeiro protótipo para a fabricação de 40 aeronaves". Mas se tratava 

apenas de um modelo, uma espécie de concha vazia incapaze de voar. 

Naquela ocasião, prometeram que a primeira unidade decolaria entre 

janeiro e abril de 2014. A partir dessa data, o plano era entregar uma 

aeronave por mês. Nada disso aconteceu.112           (GRAÑA. 2014.) 

 O parque industrial de defesa, por consequência da instabilidade econômica que 

a Argentina presencia desde o começo do século, sofreu com o desmantelamento de sua 

capacidade produtiva. Tal panorama também pode ser explicado tanto pela falta de 

investimento no setor quanto pela ausência de significativas encomendas e compras por 

parte do Estado, reduzindo drasticamente o faturamento de tais empresas. 

                                                             
112 Tradução livre: “Después de tres años, dos ministros y unos u$s180 millones de dólares gastados, la 

Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) aún está lejos de construir aunque sea un solo avión de los 40 IA-

63 Pampa III prometidos durante la campaña presidencial de 2011. 

 

Este fin de semana, la Fuerza Aérea realizó su muestra anual "Argentina Vuela" en la base de Morón. 

Allí exhibió al público lo que queda de su flota de aviones. Pero de los promocionados Pampa III no 

hubo ni noticia. El 10 de octubre del año pasado, con motivo del 86° aniversario de la fábrica, 

presentaron lo que denominaron el primer prototipo para la fabricación de las 40 aeronaves. Pero se 

trató tan sólo de un modelo, de una suerte de cáscara vacía incapaz de volar. En aquel acto prometieron 

que la primera unidad despegaría entre enero y abril de 2014. A partir de esa fecha, el plan era entregar 

una aeronave por mes. Nada de eso sucedió.  
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Ainda assim, recentemente os governos Kirchner realocaram suas atenções para 

o renascimento da indústria de defesa local. Utilizando retórica nacionalista, exortaram 

a necessidade da nacionalização de empresas estratégicas, iniciando os esforços para 

uma suposta retomada da capacidade perdida, como nos casos dos estaleiros 

pertencentes ao CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino, que engloba os antigos 

estaleiros Tandanor e Domecq García/Almirante Storni -outrora capazes de construir e 

reparar os mais diversos meios navais, incluindo submarinos- ver fig. 18), o Estaleiro 

Rio Santiago (especializado em meios de superfície) e da empresa FAdeA (Fabrica 

Argentina de Aviones, antiga Lockheed Martin Argentina – ver fig.19).   

Figura 18 - ESTALEIRO ALMIRANTE STORNI 

  

FONTE: BLOG INDÚSTRIA MILITAR ARGENTINA  

Figura 19 - FAdeA :MONTAGEM DOS FMA IA 63 PAMPA 

 

FONTE: AVIACIÓN ARGENTINA 

 

 Também pode-se citar o desenvolvimento de novas bombas inteligentes, como a 

Dardo II113, a cooperação no desenvolvimento da viatura aerotransportável Gaúcho (em 

colaboração com o Brasil - parceria a ser abordada no próximo capítulo), e o recente 

                                                             
113 Projetada pelo Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA) da Fuerza Aerea Argentina. 
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recondicionamento dos mísseis Aspide114, sendo realizado pelo CITEDEF (Centro de 

Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, subordinado ao Ministério da 

Defesa Argentino). 

 Apesar de o parque industrial de defesa ainda buscar alternativas para a 

recuperação da capacidade produtiva, devem ser ressaltadas a histórica qualidade e 

complexidade dos trabalhos englobados nas atividades desempenhadas ao longo da 

história. A ênfase na capacidade tecnológica endógena, arrefecida durante os períodos 

mais sombrios da crise econômica argentina, vem sendo reinserida em projetos e 

discussões acerca de novas políticas públicas no setor industrial militar.  

Ainda que não tenham logrado êxito com a plena reativação da capacidade 

perdida, estabeleceu-se uma tentativa de reinserção do complexo industrial militar nas 

políticas de Estado argentinas. Mesmo que muito pouco tenha sido feito de fato, 

tratando-se de pouco mais do que simples exortações, as carências da área de produção 

e tecnologia de defesa ressurgiram no debate político argentino. 

3.1.1 As Dúvidas sobre o KC-390 na Argentina e as Conclusões 

 A Argentina, país membro do Mercosul e histórica potência regional, ainda 

enfrenta problemas decorrentes de sua pior crise financeira em mais de um século, 

ocorrida em 2001. Ainda que seja um parceiro estratégico para o programa, há dúvidas 

acerca da disponibilidade de recursos para a aquisição e operação do KC-390. Tais 

dúvidas tornam-se justificáveis dado o cenário de inoperância de suas forças armadas, 

particularmente de sua Força Aérea, outrora reconhecida por seu profissionalismo e 

letalidade115. 

Dos 29 caças-bombardeiros da família Mirage deque dispunha a Força 

Aérea Argentina, apenas três estão operacionais para voar e por 

períodos muito curtos. Esta limitação não é nova; a então ministra da 

Defesa, Nilda Garre, há sete anos, tinha proibido tais aeronaves de 

voar em razão dos frequentes acidentes. No entanto, desde então, nada 

foi feito para superar essa deficiência. Agora a Força Aérea decidiu 

pela "desprogramação definitiva", um eufemismo que significa 

aposentar e sucatear tais aeronaves, que foram, durante décadas, os 

principais sistemas de armas da Nação para controlar o seu espaço 

aéreo. Na verdade, é uma imposição da realidade e um 

reconhecimento tardio, mas sempre preferível à mentira. O Mirage, 

em suas diferentes versões, prestou serviços por mais de quatro 

décadas e não há peças de reposição no mundo a apoiá-los. (...) O 

                                                             
114 Míssil Naval de Defesa Aérea, de procedência Italiana (ALENIA-Marconi). 
115 Vide a Guerra das Malvinas 
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outro componente central do poder aéreo da nação, o A4 Skyhawk, de 

um total de 33 aeronaves -um projeto da década de 60- há apenas 

quatro operacionais. Apenas três aviões Pucará estão em perfeitas 

condições de navegabilidade. Com radares insuficientes para controlar 

nossas fronteiras e que operam em menos horas por falta de fundos, 

são ilusórias as chances de controlar nosso espaço aéreo. Do total de 

meios da Força Aérea (...) apenas 25 por cento está em serviço. (...) 

Nenhuma das forças armadas pode cumprir hoje com a principal 

missão atribuída por lei. (...) O equipamento tem uma idade média de 

mais de trinta e cinco anos (...).116                        (CLARÍN. 2015.) 

 Assim, ainda que as cartas de intenção tenham sido assinadas entre as partes, o 

fato é que não houve um pedido formalizado ou um pagamento adiantado pelas 

aeronaves que a Argentina tenciona comprar. Em decorrência das dificuldades pelas 

quais o país vizinho passa, é difícil antever se haverá orçamento e/ou vontade política 

pela aquisição das aeronaves. Desta forma, não é possível assertar que a Argentina 

realmente comprará tais aeronaves, em razão da eventual premência de outros setores, 

quer no âmbito das Forças Armadas ou em outros setores do Estado. Portanto, é real o 

perigo de que, apesar de se envolver na produção da aeronave, com reais ganhos para 

um parque industrial aeronáutico outrora ocioso, o país não tenha condições de cumprir 

com sua parte no acordo, gerando prejuízos para a escala produtiva do KC-390 (ver a 

fig.20, de um componente fabricado na FAdeA). Portanto, mesmo já engajados na 

produção de componentes das aeronaves, não há garantia quanto à aquisição de meios 

pelo Estado argentino. 

Entre 2012 e 2014 o governo Cristina Kirchner investiu mais de 35 

milhões de dólares para capacitar a FAdeA a, nos próximos dez anos, 

fabricar seis conjuntos aeronáuticos – na Argentina chamados de 

“aeropartes” – para cada um dos primeiros 180 aviões que a Embraer 

                                                             
116 Clarín, 25/08/2015.Tradução livre: “De los 29 cazabombarderos de la familia Mirage que tenía la 

Fuerza Aérea Argentina, sólo tres aparatos están en condiciones operativas de volar y por muy cortos 

períodos. Esta limitación no es nueva; la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, siete años atrás, 

había prohibido que volaran por la reiteración de accidentes. No obstante, desde entonces, nada se hizo 

para superar esta carencia. 

Ahora, la Fuerza Aérea ha decidido la “desprogramación definitiva” -eufemismo que significa archivar 

los restos- de esos aviones, que fueron, durante décadas, el principal sistemas de armas que tuvo la 

Nación para el control de su espacio aéreo. En rigor, se trata de una imposición de la realidad y de un 

reconocimiento tardío, pero siempre preferible a la mentira. Los Mirage, en sus distintas versiones, 

prestaron servicios por más de cuatro décadas y ya no hay repuestos en el mundo para mantenerlos. (...) 

Del otro componente central del poder aéreo de la Nación, los Skyhawk A4, sobre un total contable de 33 

aparatos —son un diseño de la década de los 60— hay cuatro aviones operativos. Escasos tres aviones 

Pucará están en condiciones de vuelo. Con radares insuficientes para controlar nuestras fronteras, y que 

funcionan en cortos horarios por falta de presupuesto, son ilusorias las posibilidades de controlar 

nuestro espacio aéreo. Del total de aparatos de la Fuerza (la enorme mayoría no son de combate e 

incluyen los helicópteros) sólo el 25 por ciento se encuentra en servicio. (...) 

Ninguna de las Fuerzas Armadas puede cumplir hoy con la misión principal que la ley (...). Su 

equipamiento tiene un promedio de edad que supera los treinta y cinco años (...). Disponível em: < 

http://www.clarin.com/opinion/Fuerzas_Armadas-Fuerza_Aerea-Mirage-Defensa_0_1418858142.html> 
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produzirá. Os principais componentes fabricados pelos argentinos são 

a porta superior traseira do compartimento de carga e as portas do 

trem de pouso do nariz da aeronave.                             (LOPES. 2015.) 

Figura 20 - FUNCIONÁRIOS DA FADEA E A PORTA DO COMPARTIMENTO DE CARGA 

 

FONTE: SITE PLANO BRASIL 

Tal preocupação pode ser justificada pela decisão do governo Kirchner de 

modernizar seus C-130, opção mais barata e que estenderá a vida operacional das 

vetustas aeronaves de transporte. Parte das modificações será realizada nas instalações 

da FAdeA, em Córdoba. Portanto, também se trata de um contrato que possui 

capacidade de movimentar o parque industrial local, ainda que em menor escala do que 

o programa KC-390. O atual governo, de Macri, prossegue com o programa de 

modernização117.  

A modernização fornecerá recursos no estado da arte para a Força 

Aérea Argentina, consistente com os principais operadores de C-130 

no mundo. A integração e a instalação da primeira aeronave será 

realizadaspela L-3 Platform Integration, principal contratada para esse 

programa de modernização, na sua instalação de Waco, Texas. As 

quatro aeronaves restantes receberão as melhorias nas instalações da 

FAdeA em Córdoba, Argentina, com apoio da L-3. 

(PLAVETZ. 2015.) 

 Portanto, o panorama da aquisição do KC-390 em curto prazo pela Força Aérea 

Argentina é incerto. Com o cenário macroeconômico deteriorado e diante da miríade de 

necessidades sistêmicas de suas forças armadas, o grande investimento demandando 

pela aquisição das novas aeronaves da Embraer dificulta as possibilidades argentinas. 

Portanto, ainda que existam as cartas de intenção, novas soluções para o pagamento 

                                                             
117 “L-3 entrega C-130 modernizado para la Fuerza Aérea Argentina. Disponível em: <http://www.zona-

militar.com/2016/07/12/l-3-entrega-c-130-modernizado-para-la-fuerza-aerea-argentina/> 
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e/ou um novo cronograma de aquisições podem vir a ser negociados, dado o exíguo 

orçamento para o MD argentino.  

O pior cenário possível seria o da desistência da aquisição da aeronave. Assim, 

ainda que a Argentina colhesse frutos da parceria, com a ativação de seu parque 

industrial aeronáutico ocioso e a absorção de técnicas e tecnologias que a beneficiariam 

no futuro, a Embraer e o Brasil sairiam prejudicados. A primeira por perder 

competitividade em razão da redução da escala de produção da aeronave e, no caso 

brasileiro, por aumentar os custos de aquisição da aeronave (pela FAB) em razão de tal 

redução de tal escala. Ademais, atestaria a ineficiência dos esforços políticos brasileiros 

em liderar projetos relativamente autóctones no âmbito das indústrias de defesa da 

América do Sul.  

Neste contexto, pode se considerar reabrir uma linha de produção para 

um novo Pucará atualizado, com melhorias estruturais, capaz de 

utilizar equipamentos de última geração, armamento inteligente com 

tecnologia de ponta, equipamentos e sensores de detecção, aviônicos 

avançados e feito de materiais compostos, com técnicas atuais de 

fabricação, dado que o ferramental atual da FAdeA foi renovado para 

acomodar as exigências internacionais para a fabricação de partes do 

KC-390 em materiais compósitos e com instrumentos de precisão, 

muito distante da maneira artesanal com que a FMA os fabricava. Um 

novo Super Pucará, já esboçado por alguns gestores FAdeA seria 

possível, uma vez concluída a modernização da frota existente de 

Pucará118. 

(GUTIÈRREZ. 2012.) 

Há, ainda, uma variante externa: o receio britânico pela aquisição de aeronaves 

que tenham capacidade de reabastecimento em voo, além de transporte de pessoal e 

blindados. Mesmo que a retórica nacionalista demonstre sinais de arrefecimento com o 

fim da era Kirchner, o tema Falklands/Malvinas ainda é extremamente delicado. Por 

conter componentes de procedência de países da Otan, as tecnologias empregadas no 

                                                             
118 Julio Gutièrrez, especialista argentino em aviação militar, acerca das vantagens do programa KC-390 

para a alavancagem da indústria local. É possível que a Argentina não compre a aeronave, apenas 

utilizando o programa para catalisar o desenvolvimento local? Tradução livre: “En este contexto puede 

plantearse la reapertura de una línea de producción de un nuevo Pucará renovado, con mejoras 

estructurales, capaz de albergar equipos de última generación, armamento inteligente de última 

tecnología, equipamiento y sensores de detección, aviónica avanzada y hecho de materiales compuestos, 

con técnicas actuales de fabricación dado que la maquinaria actual de FAdeA ha sido renovada a fin de 

adaptarse a las exigencias internacionales para poder fabricar partes del KC-390 en materiales 

compuestos y con instrumentos de precisión, muy lejos de la artesanal forma en que FMA los fabricaba. 

Un nuevo Super Pucará ya esbozado en intenciones por parte de algunos directivos de FAdeA sería 

posible una vez concluída la modernización de la actual flota de Pucará.” 
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KC-390 são passíveis de veto ou cerceamento por parte de parceiros que enxerguem tal 

transação como uma ameaça aos interesses britânicos na região. Prova disso são as 

dificuldades argentinas em encontrar aeronaves substitutas, geralmente de segunda-mão, 

para reequipar sua combalida aviação de caça.  

Tendo havido diversas tratativas para a aquisição de meios, o futuro da espinha 

dorsal da caça argentina ainda é uma incógnita, sendo cada decisão postergada 

(também) pela ameaça do veto britânico. Mais recentemente, em 2014, o então Ministro 

da Defesa argentino Augustin Rossi divulgou o interesse argentino na compra de 24 

aeronaves Gripen NG, estas possivelmente fabricadas no Brasil. A resposta das 

autoridades britânicas foi imediata: não haveria possibilidade do fornecimento de 

quaisquer aeronaves de caça que empregassem tecnologia britânica à Argentina. 

Um porta-voz do Departamento de Negócios, Inovação e Capacitação 

do Reino Unido (UK Department of Business, Innovation and Skills) 

pronunciou-se a respeito: “Estamos determinados a garantir que 

nenhuma exportação de artigos licenciados da Grã-Bretanha ou 

comércio que tenha potencial de ser usado pela Argentina para impor 

um bloqueio econômico aos habitantes das Falklands ou inibir seus 

direitos legítimos de desenvolver sua própria economia.”            

          (PODER AÉREO. 2014.) 

 Assim, mesmo sendo um parceiro importante para o êxito do programa em nível 

regional, a extensão da participação argentina continua repleta de incógnitas. Com 

diversas variáveis intervenientes, seja no âmbito econômico, da política interna ou 

geopolítico, é difícil assertar que a Argentina possui as capacidades necessárias para 

alavancar o KC-390 internacionalmente. Além disso, um adiamento ou cancelamento da 

encomenda, esta detalhada na carta de intenção de compra, poderia representar um revés 

importante para o programa. Desta forma, prejudicaria tanto o marketing da aeronave 

(pela não adoção da aeronave por um país parceiro do programa) quanto a escala de 

produção, elevando os custos de aquisição e a tornando menos competitiva no mercado 

global. 
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3.2 Portugal e República Tcheca: a Otan  e o Trampolim Europeu  

 O fortalecimento das capacidades de projeção internacional do KC-390 passa, 

substancialmente, pela adoção da aeronave por parte de países nas mais diversas partes 

do mundo. As razões para tal, ainda que pareçam óbvias, merecem ser mencionadas: 1) 

a operação de tais aeronaves em ambientes operacionais distintos atestará a capacidade 

de adaptação do KC-390 nas mais diversas topografias e climas, atestando sua robustez; 

2) concederá à aeronave escala de produção maior, reduzindo os custos envolvidos em 

sua fabricação; 3) possibilitará uma maior probabilidade da aeronave ser testada em 

combate, contribuindo para edificar sua reputação e, por fim; 4) contribuirá para a 

consolidação de novos pedidos da aeronave, levando em consideração os três últimos 

fatores. 

 Ainda que a colaboração de parceiros extra entorno estratégico brasileiro 

represente uma contradição clara aos pressupostos contidos na Estratégia Nacional de 

Defesa119, a opção por aglutinar colaboradores europeus poderá ser o que garantirá o 

sucesso do programa no futuro. Ademais, mesmo que frágeis e periféricos quando 

comparados com seus parceiros da Otan, o fato de Portugal e República Tcheca 

pertencerem à maior aliança militar do mundo se configura em um importante fator para 

o sucesso comercial do KC-390, sendo fundamentais para a “alavancagem” da aeronave 

no cenário internacional. 

 Para uma melhor compreensão da função dos parceiros europeus diretos no 

programa, deve-se expor o panorama interno de seus complexos aeronáuticos. Desta 

maneira, poderá ser observada a forma pela qual se inserem na produção da aeronave e 

as capacidades dos mesmos de colaborarem para o sucesso comercial do KC-390. 

3.2.1 Portugal 

 A edificação da base industrial aeronáutica de Portugal remonta ao ano de 1918, 

quando foi criada a estatal OGMA (Oficinas Gerais de Material Aeronáutico), 

responsável, sobretudo, em manter as aeronaves do Estado português. Em parceria com 

a França, foram produzidos em escala industrial os primeiros motores aeronáuticos de 

Portugal, estes sob licença da britânica Bristol120.  

                                                             
119 Ou seja, como fomentar o desenvolvimento da base industrial de defesa comum se os parceiros, em 

sua maioria, são de fora da região? 
120 Fonte: Revista Flight, p. 760. 1932. 
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 Após a II Guerra Mundial, Portugal se torna um dos membros fundadores da 

Otan, em 1949. O ingresso português na organização trouxe consigo a consolidação de 

um importante parque de manutenção de aeronaves. As instalações da OGMA foram 

expandidas, sendo a República Federal da Alemanha um dos principais clientes dos 

portugueses. 

Na sequência da mudança da estratégia oficial da NATO no final dos 

anos 50 e com a Espanha fora da NATO, são assinados mais de 20 

acordos e compromissos no campo da defesa entre os responsáveis 

políticos e militares de Portugal e da RFA de 1959 até 1962.  

Entre outros compromissos, Portugal aceitou, através de investimentos 

alemães, a criação da BA11 em Beja, para base e treino operacional da 

Luftwaffe, e o desenvolvimento das OGMA em Alverca para 

assegurar as grandes manutenções dos aviões alemães (Noratlas, F-

104G Starfighter e mais tarde Transall). O acordo incluiu a construção 

do Hangar 9, do Hangar 10, Complexo “TRITON”, Centro de 

Instrução e Refeitório do Pessoal associado. 

(BLOG EX-OGMA. 2015.) 

 A cooperação entre Portugal e a RFA possibilitou a expansão física do parque 

industrial da OGMA, além de inegável qualificação técnica advinda da manutenção da 

aeronave que compunha a espinha-dorsal da caça alemã. Os F-104121 foram 

modernizados em Portugal durante três anos, na década de 1960 (ver fig.21).  

Figura 21 - A OGMA E OS F-104 

 

FONTE: EX-OGMA 

O acordo entre os governos dos dois países permitiu a instalação de uma 

esquadrilha alemã na base aérea “BA11”, que operou aeronaves da Luftwaffe até o ano 

                                                             
121 Fonte: EX-OGMA. Disponível em: <http://ex-ogma.blogspot.com.br/>. 
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de 1990. Portanto, entre os anos 1960 e 1970, a OGMA passou por grande salto 

qualitativo e quantitativo, se consolidando como importante parque de manutenção de 

aeronaves militares na Europa (ver fig.22). 

Figura 22 - MANUTENÇÃO DE MOTORES DO F-104G NA OGMA 

 

FONTE: EX-OGMA 

Durante as décadas de 1980 e 1990, a OGMA se especializou na manutenção de 

aeronaves civis e militares, alterando a sua personalidade jurídica em 1994. Em tal ano, 

a empresa passa a ser uma empresa pública de capital aberto, uma “S.A. do Estado 

português”.  Tal situação perdurou até o ano de 2005, quando o consórcio liderado122 

pela Embraer adquiriu 65% da empresa, ficando os outros 35% ainda sob o controle do 

Estado. Tal acontecimento representou o “ponto de virada” da empresa, pois de 

qualificado centro de manutenção de aeronaves, apresenta-se atualmente como 

fabricante de componentes e estruturas para aeronaves da Embraer (ver figs. 23 e 24). 

Figura 23 - A OGMA E OS COMPONENTES PARA OS E-JETS123 

                  FONTE: PORTAL OGMA. 

                                                             
122 Acontece que, na aquisição ocorrida em 2005, a antiga EADS (atual Airbus Defence) detinha 

participação no consórcio vencedor. Em 2012, a EMBRAER adquiriu a parte controlada pela empresa 

europeia. Fonte: <https://au.finance.yahoo.com/news/Brazil-Embraer-buys-EADS-afp-2666401450.html> 
123 Figura retirada do portfólio de produtos da OGMA. Disponível em: 

<http://www.ogma.pt/pdf/pres_pt.pdf> 
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A crescente experiência advinda da manutenção das aeronaves da Embraer, bem 

como a assimilação da cultura empresarial proveniente da empresa brasileira, 

culminaram com um maior engajamento da OGMA nas estruturas de produção. 

Ademais, a melhoria nas estruturas físicas e incorporação de novas tecnologias 

qualificaram a OGMA como fornecedora em potencial de componentes. Assim, após a 

entrada portuguesa no programa KC-390, a empresa foi naturalmente escolhida para a 

fabricação de componentes da aeronave.  

É possível dizer que foi o controle acionário da OGMA por parte da Embraer 

que viabilizou a participação portuguesa no programa. Portanto, a estratégia do 

envolvimento português na fabricação da aeronave, este condicionado à aquisição das 

mesmas pelo Estado português, configurou-se no “caminho natural” da inserção de tal 

produto no continente europeu, dado o histórico de controle acionário e da cooperação 

existente entre as duas empresas. 

Figura 24 - OGMA E OS COMPONENTES PARA O KC-390 

 

FONTE: PORTAL OGMA 

Em um primeiro momento, objetivando maior protagonismo no programa, 

empresas portuguesas apresentaram propostas para uma maior participação no KC-390. 

Através do consórcio “Compass”, tencionavam produzir soluções na área de softwares e 

sistemas, mas este não foi escolhido pela fabricante brasileira124. Em suma, Portugal 

ambiciona, através da participação no programa, a criação de um robusto cluster 

aeronáutico no país. Tomando como exemplo o desenvolvimento brasileiro do 

complexo de São José dos Campos e observando a criação de clusters em outros países 

                                                             
124 “Empresas portuguesas são excluídas do projeto KC-390 da Embraer”. Portugal Digital, 29/05/2014. 

Disponível em: < http://www.portugaldigital.com.br/economia/ver/20086006-empresas-portuguesas-sao-

excluidas-do-projeto-kc-390-da-embraer> 
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europeus, os portugueses vislumbram uma participação crescente no mercado de 

componentes e aeronaves nas próximas décadas.  

À semelhança do que acontece noutros países europeus em que já 

existem clusters aeronáuticos estabelecidos, como a Alemanha, 

França, Bélgica, Espanha e Polónia – a conjugação de esforços 

permite um reforço das competências das empresas e a sua interacção 

em rede. Dada a reduzida dimensão da generalidade das empresas 

nacionais que se estão a posicionar para fornecer o sector, só desta 

conjugação de competências e da concertação de esforços comerciais 

resultará a escala necessária para uma abordagem eficaz aos potenciais 

clientes. Nos últimos 12 meses deram-se passos decisivos para a 

preparação da oferta nacional para o sector aeronáutico. 

Recentemente, foi demonstrado que esse esforço está a ter eco do lado 

da procura. De facto, com a recente apresentação pública, pela 

Embraer, das oportunidades associadas ao projecto KC-390, esta 

empresa confirmou acreditar que há empresas nacionais com 

capacidade para se posicionarem como fornecedoras de serviços de 

engenharia, de componentes ou de software para aquela aeronave. 

(PORTUGAL GLOBAL125, p.3. 2010.) 

Porém, mesmo com o crescente interesse estratégico de Portugal no setor 

aeronáutico, a participação portuguesa no KC-390 apresentou momentos de indefinição. 

Com o orçamento para a área de defesa enfrentando contingenciamentos e face à 

obsolescência de seus C-130 (que seriam substituídos pelo KC-390), há a possibilidade 

de Portugal optar por uma alternativa menos dispendiosa. Em virtude de problemas de 

operação, inclusive com restrições impostas aos vetustos C-130 portugueses em 

sobrevoarem a Europa126, é possível que se opte pela modernização dos mesmos. 

Aguiar-Branco faz depender a decisão final das "condições financeiras 

do país" e logo que esteja garantida a "sustentabilidade" das contas 

públicas. Satisfeito este requisito, o ministro admite que o avião KC-

390 pode vir a constituir um "importante" contributo para o 

"reequipamento" da FAP realçando o facto de a aeronave brasileira 

entrar "em fase de testes" no próximo ano para ser comercializada em 

2016.       (DIAS. 2014.) 

 Caso tal decisão se concretize, ou seja, da não aquisição do KC-390 em curto 

prazo, o programa sofreria com prejuízos à sua escala. Ganharia, também, o seu 

concorrente (C-130), por continuar a fazer parte da força aérea de um país que participa 

                                                             
125 Revista “Aeronáutica Portuguesa: Um sector com futuro”, da agência de fomento à exportação 

portuguesa “Portugal Global”. 
126 “C-130 estão proibidos de sobrevoar Europa”. Correio da Manhã, 08/03/2010. Disponível em: 

<http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/c130-estao-proibidos-de-sobrevoar-europa.html> 
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do processo cooperativo. Ademais, há a opção pela modernização dos antigos C-130, 

sendo esta avaliada pela FAP como alternativa menos dispendiosa a Portugal127. 

3.2.2 República Tcheca 

 A República Tcheca goza de longo histórico na fabricação e manutenção de 

aeronaves. Durante o período da II Guerra Mundial, a região industrial da Boêmia foi 

responsável pela fabricação, entre outros, do Me 109. Tal caça foi o principal 

componente da aviação de caça da Alemanha Nazista e, juntamente com o Me 262 

(primeiro avião a jato a ser utilizado em combate), eram também produzidos em 

território tcheco.  

 A anexação da Boêmia ocasionou a tomada, por parte da Alemanha, da indústria 

aeronáutica local. Mesmo que menos expressiva que sua congênere alemã, a Avia (até 

então, uma empresa privada) produzia aeronaves civis e militares, tendo como um dos 

principais clientes o próprio Estado tcheco.  Durante a guerra, a referida região 

industrial tcheca viria a se tornar importante contribuinte para o esforço de guerra 

nazista, sendo a Avia responsável por fabricar componentes e aeronaves para a 

Luftwaffe e seus aliados. 

 Após o término do conflito, a empresa seria nacionalizada. Diante da 

disponibilidade de material, equipamentos, ferramentais e um largo estoque de peças 

excedentes das antigas linhas de montagem para a Alemanha, a empresa optou por 

produzir sua própria versão do Me 109, visando o mercado de exportações.  A aeronave, 

denominada S-99, permaneceu pouco tempo em produção, pois não havia grande 

estoque de motores de Me 109 disponíveis. A solução foi adaptar o motor do 

bombardeiro He-111, ocasionando problemas de peso, performance e até de 

sincronização das metralhadoras com as pás. A “nova” aeronave, denominada S-199, foi 

produzida para equipar a força aérea local no pós guerra. Também conseguiu ser 

exportada, sendo uma das primeiras aeronaves da incipiente força aérea de Israel. A 

aeronave, apresentada na figura 25, seria produzida até 1949, sendo retirada de serviço 

em 1957128. 

O resultado era um maior torque, que era transmitido à hélice dotada 

de largas pás. Isso acentuou as características já pobres de decolagem 

                                                             
127 Fonte: Poder Aéreo. Disponível em: < http://www.aereo.jor.br/2015/01/23/portugal-modernizara-c-

130-ao-inves-de-comprar-novos-kc-390/> 
128 Fonte: Aircraft.net. Disponível em: <http://www.fact-index.com/a/av/avia_s_199.html> .   
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e pouso, e o caça resultante, designado S-199, era extremamente 

difícil de pilotar e altamente perigoso para qualquer piloto menos 

experiente. (...) O controle no voo era demasiadamente sensível e seu 

desempenho era demasiadamente lerdo (...) e os tchecos rapidamente 

apelidaram o S-199 de Mezek (mula). (...) além do que, as armas de 

13mm, por defeito de sincronia com a hélice, frequentemente 

arrancavam suas pás, resultando daí a prática de, logo depois da 

decolagem, disparar uma rajada em direção ao mar para ver se o 

mecanismo de sincronia estava funcionando (...).       (CAVOK. 2016.) 

Figura 25 - AVIA S-199 DA FORÇA AÉREA DE ISRAEL 

 

FONTE: CAVOK 

 O pós-guerra presenciou o desenvolvimento da indústria aeronáutica tcheca, 

tanto na produção de aeronaves civis quanto militares. Neste panorama, podemos citar 

três empresas principais: 1) a Avia129, que produziria (entre outros) versões sob licença 

do Mig-19; 2) a Aero Vodochody, que seria responsável por fornecer aos países do Pacto 

de Varsóvia os treinadores básicos a jato L-29 e L-39130 (que se tornariam o padrão para 

tais forças aéreas); e 3) a LET Kunovice, empresa da região da Morávia cujo maior 

sucesso é a aeronave de passageiros L-410 Turbolet, cuja produção superou 1.100 

aeronaves e continua ativa até os dias atuais131. 

 Atualmente, após o colapso soviético e a separação em relação à Eslováquia, a 

indústria aeronáutica local se aproximou de parceiros e fornecedores ocidentais. Ainda 

que sem lograr o êxito de outrora com as exportações de suas aeronaves, a mesma ainda 

promove e possui clientes internacionais para seus produtos, tais quais as novas versões 

do Turbolet e do L-39. Através de parcerias com empresas ocidentais, a Aero 

                                                             
129 Tal empresa não mais funciona. 
130 Ainda houve, durante aquele período, a  
131 Fonte: LET Kunovice. Disponível em: <http://www.let.cz/clanek_285_historie.html> 
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Vodochody produz componentes132 para a Embraer, Sikorsky, Airbus, Bombardier, Saab 

e Boeing, além de produzir peças para a própria LET. 

 Além do KC-390, a Aero fabrica componentes para os E-Jets da Embraer133, da 

família 170/190.  Dentre todas as empresas tchecas, foi tal empresa a escolhida, no ano 

de 2011, para cooperar com o Brasil na fabricação de componentes para a nova 

aeronave. Pesaram para tal decisão a experiência pregressa na fabricação de 

componentes aeronáuticos, esta referendada pelo grande número de empresas-líderes 

que contratam a Aero para o fornecimento de peças e estruturas, como informa o site 

Portal Defesa: 

Um Antonov An-124 da empresa Volga Dnepr pousou em 

Campinas/SP na noite da última terça-feira trazendo a seção traseira 

do KC-390, fabricada na República Tcheca pela AERO Vodochody, 

parceira de risco da EMBRAER no projeto do cargueiro. A fabricante 

Tcheca ficou responsável pela fabricação do cone de cauda (seção 

traseira da estrutura e porta de carga), portas da aeronave e bordo fixo 

de ataque das asas.                                     (PORTAL DEFESA. 2014.) 

 

Figura 26 - COMPONENTES TCHECOS DO KC-390 

 

FONTE: PORTAL DEFESA 

 Portanto, além do acordo advindo do compromisso tcheco na aquisição das 

aeronaves, a colaboração com a República Tcheca levou em consideração alguns 

pressupostos fundamentais, a saber: 1) A experiência tcheca em processos cooperativos 

com indústrias ocidentais, compreendendo seus processos e estruturas organizacionais; 

2) O conhecimento tcheco na montagem de componentes e aeronaves de alta 

                                                             
132 Fonte: Portal da Aero Vodochody. Disponível em: <http://www.aero.cz/en/ >. 
133 Ibid. 

http://www.aero.cz/en/
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complexidade; e 3) As possibilidades mercadológicas e de cooperação decorrentes da 

parceria com um país membro da Otan e com um entorno estratégico interessante para a 

promoção comercial da Embraer. 

3.2.3 Portugal e República Tcheca: Considerações sobre a Parceria 

 Os parceiros europeus do Programa apresentam algumas similaridades. Ambos 

são pertencentes à Otan, tencionam desenvolver seus parques industriais aeronáuticos e 

são macroeconomicamente e geopoliticamente frágeis, em se considerando os demais 

países da mesma organização. Ainda assim, são fundamentais para o sucesso do 

programa em nível internacional. A adoção da aeronave por países de tal aliança global 

representa uma possibilidade ímpar de promoção da aeronave, bem como a eventual 

operação da mesma nos mais diferentes teatros permitirá “estressar” os seus 

componentes, servindo de aprendizado para futuras melhorias. Ademais, ambos os 

países se apresentam como ponto fulcral do paradoxo estratégico brasileiro, 

apresentando uma contradição evidente com a Estratégia Nacional de Defesa. 

 As empresas envolvidas no processo cooperativo advindas de ambos os países 

nem pertencem ao entorno estratégico brasileiro, nem representam quaisquer ganhos 

significativos à indústria nacional por meio de transferências de tecnologia. Pelo 

contrário, a Embraer é a empresa responsável por qualificar tais parques para a 

produção do KC-390. Diante de tantos paradoxos, ao menos um é favorável ao Brasil: a 

opção por escolher parceiros para coproduzir e cofinanciar o programa localizados além 

do entorno estratégico brasileiro permitiu que o Brasil projetasse a sua indústria para 

fora da América do Sul e do Atlântico Sul. Ademais, possibilitou que o país adentrasse 

para o exíguo grupo de países extra-aliança que fornecem equipamentos para a OTAN. 

 Porém, ainda que possuam semelhanças visíveis, há que se diferenciar e 

mensurar as possibilidades vindouras de ambos os países envolvidos. Os problemas 

sistêmicos da economia portuguesa colocam em xeque as possibilidades daquele país 

em adquirir a aeronave em um futuro próximo. Ademais, dado seu próprio entorno 

estratégico, as forças armadas portuguesas são limitadas em termos de futuros 

investimentos e aquisição de equipamentos brasileiros. Ainda assim, por aproveitar a 

estrutura da subsidiária europeia OGMA, a Embraer se beneficiou de tal acordo com 

Portugal. O mesmo permitiu a instalação de um centro de fabricação de componentes 

das aeronaves que se localiza geograficamente próximo tanto dos países europeus ricos 
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quanto do norte da África. Por isso, poderá se consolidar como importante centro de 

manutenção e promoção do KC-390 naquelas regiões. A qualificação portuguesa na 

manutenção de aeronaves de grande porte se configura em um atrativo importante para 

a criação, futuramente, de um “quartel-general” do KC-390 na Europa, este instalado 

em Portugal. 

 A República Tcheca, pelos mesmos motivos, também será importante para o 

sucesso do “KC”. Sua localização centro-oriental permite que a aeronave seja testada e 

promovida em cenário diferente. Ademais, por estar engajada em um processo de 

modernização de suas forças armadas, este incentivado pelo aumento das animosidades 

na Europa Oriental pelos problemas com a Rússia, poderá dispor de maiores recursos 

para a aquisição de um maior número de aeronaves ou, em termos mais sistêmicos, de 

outros produtos oferecidos pela Embraer.  

Para o Brasil, a parceria também pode trazer ganhos significativos: ocorre que a 

Força Aérea Tcheca é operadora, via leasing, dos Gripen suecos. Ainda que de modelo 

anterior ao escolhido pelo programa F-X2 (o país opera versões C e D), este fator 

representa a possibilidade de intercâmbio de experiências entre as forças aéreas de 

ambos os países. Ademais, servirá para apresentar o KC-390 para os membros da força 

aérea sueca, dado o histórico de cooperação entre Suécia e República Tcheca. Assim, 

aumentam as possibilidades do KC-390 ser escolhido como nova aeronave de transporte 

da Suécia. Tal possibilidade é plausível tanto por questões ligadas à retribuição pela 

aquisição brasileira do Gripen, quanto por ambas as aeronaves serem produzidas pela 

Embraer, permitindo a otimização de ambos para operarem em conjunto. 

Além disso, o aprofundamento da cooperação com a República Tcheca pode 

contribuir para preencher uma lacuna presente na Força Aérea Brasileira: desde a 

desativação dos AT-26 Xavante, a mesma não conta com uma aeronave a jato que possa 

fazer a transição dos pilotos recém-formados da Academia da Força Aérea para os 

caças. Atualmente, a formação avançada dos jovens se dá nas aeronaves Super Tucano 

que, apesar de contarem com aviônicos modernos, não apresentam as mesmas 

características de voo de uma aeronave a reação. É possível, assim, apontar a versão 

modernizada e “ocidentalizada” do L-39, o L-159 ALCA, como eventual aeronave para a 

instrução dos pilotos da FAB, ou, ainda, negociar a participação brasileira no projeto da 

nova aeronave de treinamento e ataque leve, o L-39 NG, apresentado na Figura 27. 
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Figura 27 - CONCEPÇÃO ARTÍSTICA DO L-39 NG 

 

FONTE: PODER AÉREO 

 Assim, guardadas as devidas diferenças e capacidades de cada um dos 

cooperantes, ambos os países se configuram em importantes parceiros no programa. As 

incongruências encontradas em Relação à END corroboram com a opinião de que a 

escolha de parceiros se deu por questões de mercado e projeção do produto, 

robustecendo o programa e escolhendo os parceiros com cautela. Tal escolha corrobora 

o exposto acerca dos processos cooperativos ascendentes, partindo da identificação de 

demanda, mercado e capacidades produtivas para depois se decidir pela cooperação, 

obedecendo critérios técnicos e comerciais a priori, para estreitar laços políticos e 

consolidar alianças a posteriori. 

3.3 Colômbia, Chile e a Participação no Programa 

O programa KC-390, em sua fase inicial, pressupunha a participação de outros 

países da América do Sul. Causou certa estranheza a saída silenciosa de ambos os países 

do processo cooperativo. Em que se pese a assinatura, tanto de Chile quanto de 

Colômbia, das cartas de intenção de aquisição em relação à aeronave, os dois foram 

alijados do processo produtivo da mesma. 

Historicamente, tanto Chile quanto Colômbia possuem relações estreitas com as 

potências ocidentais. Um grande exemplo de tal postura é a histórica proximidade 

chilena134 em relação à Inglaterra e aos Estados Unidos ou a presença americana na 

Colômbia durante o “Plano Colômbia”.   Ainda assim, durante o roll-out da aeronave, 

                                                             
134 Um exemplo é o caso do Almirante Thomas Cochrane, britânico herói das Guerras Napoleônicas que, 

após seu afastamento da Marinha Real, foi importante organizador e comandante da incipiente Armada 

chilena. Até os dias atuais, é considerado um herói nacional. Anteriormente, teve papel de destaque nos 

conflitos de independência no Brasil, sendo o único militar a já ser nomeado “Primeiro-Almirante” da 

Armada Nacional Brasileira. 
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muitos foram surpreendidos pela ausência das bandeiras de ambos os países na 

fuselagem no avião. Tal ocorrência indicava, por isso, o fim das possibilidades atuais do 

engajamento dos dois países na produção da aeronave (ver fig.28). 

Figura 28 - O KC-390 E AS BANDEIRAS DOS COOPERANTES 

 

FONTE: MOTOTOK.COM 

3.3.1 Chile  

Apesar de sua recente mudança de abordagem em relação ao conflito das 

Falklands/Malvinas, o governo chileno contribuiu para a campanha militar inglesa de 

1982. Margaret Thatcher, em um encontro com Augusto Pinochet em 1999, durante o 

período de disputa legal acerca de sua possível extradição para a Espanha135 destacou a 

importância do Chile para a resolução do conflito e a vitória inglesa: 

Lady Thatcher agradeceu seu velho amigo por ser um aliado durante a 

Guerra das Falklands, ocorrida em 1982  - (...) "Eu sei o quanto nós 

devemos a você por sua ajuda", ela disse: "A informação que  vocês 

nos deram, as comunicações e também o refúgio que você deu para 

quaisquer membros de nossas forças armadas que, caso naufragassem, 

fossem para o Chile." (...) "Embora cerca de 250 membros de nossas 

forças armadas perderam suas vidas durante a Guerra das Malvinas, 

sem o presidente Pinochet certamente haveria muitos mortos a mais. 

Nós devemos a ele - e ao Chile- uma grande dívida..” 

                                                             
135 Julgamentos dos desaparecidos espanhóis durante a ditadura do Chile, dos “crimes contra a 

humanidade” provenientes do trabalho do juiz Baltazar Garzón. 
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 (BBC ONLINE. 1999.)136 

A evidência da colaboração chilena para o triunfo britânico nas Malvinas é 

evidenciada, ainda, pela Carta de Margaret Thatcher ao The Times, em 1998. Segundo a 

BBC: 

Em uma carta para o jornal The Times, a ex-primeira-ministra Tory, 

que recebeu o General Pinochet  em sua casa duas semanas atrás, 

disse que o senador chileno de 82 anos ajudou a encurtar a Guerra das 

Falklands de 1982 contra a Argentina e salvou muitas vidas britânicas 

como resultado.              (BBC ONLINE. 1998.)137 

Posteriormente, já em 2002, quando o governo chileno decide por adquirir 

armamentos junto aos Estados Unidos, houve a manifesta oposição peruana, 

considerando a possibilidade de uma “corrida armamentista” regional. O temor peruano, 

justificado por anos de disputas territoriais ainda presentes, foi exposto em matéria do 

Estado de São Paulo, em 2004: 

O ministro da Defesa peruano, Roberto Chiabra, avisa que o Chile 

abalou o equilíbrio militar entre os dois países, com compras e 

atualizações recentes de armas. “Eles não apenas renovaram o 

material para muitos anos, mas também atualizaram a tecnologia”, 

disse, numa entrevista à televisão. “As compras criam um 

desequilíbrio. 

O general reformado fez essas declarações horas depois de anunciar 

planos da Marinha peruana de adquirir duas belonaves italianas classe 

Lupo, por US$ 300 milhões. A aquisição tem o objetivo de compensar 

a saída de serviço de duas embarcações, disse.  

Chiabra afirmou acreditar que o Chile esteja iniciando uma corrida 

armamentista regional, embora o chanceler peruano tenha adito o 

contrário. Durante sua posse, em julho de 2001, o presidente do Peru, 

Alejandro Toledo, havia conclamado os demais líderes regionais a 

gastar menos em defesa e mais nos setores sociais. 

   (ESTADÃO ONLINE. 2004.) 

 Simultaneamente, regressando ao termo “afastamento pragmático”, nota-se uma 

predisposição chilena na precedência de parcerias Norte-Sul, em detrimento de uma 

                                                             
136 Tradução livre: Lady Thatcher thanked her old friend for being an ally during the 1982 Falklands War 

– (...)"I know how much we owed to you for your help," she said."The information you gave us, 

communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were 

shipwrecked, to make their way to Chile."(...)”Although some 250 members of our armed forces lost their 

lives during the Falklands War, without President Pinochet there would certainly have been many more. 

We owe him -and Chile- a great debt . Disponível em: < http://news.bbc.co.uk/2/hi/304516.stm> . 
137 Tradução livre: In a letter to The Times newspaper, the former Tory prime minister, who entertained 

General Pinochet at her home two weeks ago, said the 82-year-old Chilean senator helped shorten the 

1982 Falklands War against Argentina and saved many British lives as a result. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/304516.stm> 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/304516.stm
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abordagem Sul-Sul. Suas forças armadas, consideradas as mais modernas e próximas de 

um “padrão Otan138” na região, traduzem um processo de investimento na importação 

de tecnologias provenientes, majoritariamente, de empresas britânicas, alemãs e 

americanas.  

Obviamente, a complexidade dos meios adquiridos, muitas vezes não permite 

um desenvolvimento local ou em conjunto com os demais países da região. Pela 

incapacidade técnica e industrial, não há, em muitos casos, como suprir tal demanda 

chilena por armamentos “no estado da arte”. O problema, nesse caso específico, é a falta 

de medidas concretas que venham a transparecer a vontade chilena no estabelecimento 

de uma parceria estratégica em Segurança e Defesa com os Estados em seu entorno.  

Essa postura foi e é influenciada pelos constantes embates de afirmação 

territorial pelos quais o Chile esteve ou está envolvido até a presente data. Em que se 

considere os recentes progressos na delimitação fronteiriça entre Chile e Peru, não se 

pode ignorar os efeitos da Guerra do Pacífico, da crise do Canal de Beagle139 e da 

demarcação do mar territorial entre Chile e Peru para a formação do arcabouço político-

ideológico pelos quais a política externa chilena se orientou desde o século XIX. 

Ademais, deve-se considerar, também, as disputas entre Chile e Bolívia pelo acesso 

boliviano ao mar, este impossível desde a perda da região de Antofagasta, outrora 

boliviana, durante a Guerra do Pacífico. 

Aliado ao clima de incerteza no panorama geopolítico, há também a prevalência 

do eixo Norte-Sul na economia chilena. Através da abertura econômica conduzida por 

Pinochet, utilizando os conceitos de Friedmann140 e sua posterior aplicação pelos 

“Chicago Boys141”, os ideais neoliberais e os consequentes laços econômicos 

provenientes de tal modelo permitiram ao país ser o primeiro sul-americano a 

estabelecer tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Naquela época, o 

restante da região buscava o consenso e o desenvolvimento econômico através da 

criação de blocos econômicos que tencionavam a redução das barreiras tarifárias e o 

desenvolvimento econômico multilateral. 

                                                             
138 Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aliança Militar. O “Padrão Otan” concerne às táticas 

empregadas e ao material utilizado. Quanto mais tecnologicamente próximo ao praticado (pela Otan) é o 

material bélico e o adestramento das tropas, mais perto do “Padrão Otan” o país se encontra. 
139  Crise Diplomática que quase culminou com um conflito entre Argentina e Chile, em 1978. 
140  Milton Friedmann, economista neoliberal Norte-Americano. 
141  Alcunha concedida aos jovens economistas neoliberais, provenientes da “Escola de Chicago”, 

responsáveis pela política econômica do governo Pinochet.  
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Desta maneira, as relações internacionais chilenas buscaram obter vantagens 

estratégicas em relação aos seus vizinhos contenciosos. Certamente, o caráter 

estabelecido, o de “aliado privilegiado” das potências ocidentais, trouxe claras 

vantagens ao Chile nos campos econômico, militar e político. Porém, a desconfiança 

regional em relação ao longilíneo vizinho se manteve em razão de tal política, sendo 

muitas vezes identificado como o representante do status quo na região. 

O Chile, portanto, ainda transmite uma série de incertezas e desconfianças 

intimamente ligadas ao passado independentista no âmbito das relações intra-regionais. 

Os conceitos de aproximação sul-americana, hoje expressas em seus princípios 

fundamentais de Relações Exteriores, como “Contribuir al fortalecimiento de la 

integración regional”142, ainda carecem de experimentação prática, para a inserção 

chilena no centro de um processo de cooperação em Segurança e Defesa.  

Um Sistema de Estados (ou sistema internacional) se forma quando 

dois ou mais estados têm suficiente contato entre si, com suficiente 

impacto recíproco nas suas decisões, de tal forma que se conduzam, 

pelo menos até certo ponto, como partes de um todo. Naturalmente, 

dois ou mais estados podem existir sem formar um sistema 

internacional, neste sentido. (...)Existe uma "sociedade de estados" (ou 

"sociedade internacional") quando um grupo de estados, conscientes 

de certos valores e interesses comuns, formam uma sociedade, no 

sentido de se considerarem ligados, no seu relacionamento, por um 

conjunto comum de regras, e participam de instituições comuns. Se 

hoje os estados formam uma sociedade internacional (...), é porque, 

reconhecendo certos interesses comuns e talvez também certos valores 

comuns, eles se consideram vinculados a determinadas regras no seu 

inter-relacionamento, tais como a de respeitar a independência de cada 

um, honrar os acordos e limitar o uso recíproco da força. Ao mesmo 

tempo, cooperam para o funcionamento de instituições tais como a 

forma dos procedimentos do direito internacional, a maquinaria 

diplomática e a organização internacional, assim como os costumes e 

convenções da guerra.                                 (BULL, p.15 e p.19. 1977.) 

Utilizando conceitos de Hedley Bull, podemos concluir que o Chile está 

presente em um “sistema regional”, ainda “engatinhando” em um processo que o 

permitirá ser considerado plenamente participante de um processo de “sociedade 

regional”. Obviamente, tal adaptação do modelo proposto por Bull ao âmbito regional 

tem por objetivo exemplificar o contexto chileno: ao mesmo tempo em que está 

                                                             
142 Frase expressa no documento de princípios gerais da chancelaria chilena. Disponível em: < 

http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/artic/20080802/pags/20080802193244.html> 
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presente no subcontinente, com suas decisões, possíveis disputas e atuações interna e 

externa influenciando diretamente na estabilidade e prosperidade regionais, 

voluntariamente se distancia de diversas áreas de convergência político-econômicas na 

região.  

De forma alguma tal constatação tenciona emitir qualquer juízo de valor (até 

porque o Chile se beneficiou de tal modelo, sendo membro da OCDE e tendo um dos 

maiores IDHs da região), mas ressalta que diversas vezes apresenta objetivos, valores e 

interesses antagônicos ao “senso comum” regional. 

3.3.2 Colômbia 

Paralelamente, observa-se a questão colombiana. Em sua luta contra o crime 

organizado e os movimentos de guerrilha, o Estado recrudesceu, durante os anos 1990 e 

2000, o enfrentamento aos movimentos criminosos. Houve decisivo foco na ampliação 

das ações de patrulha em áreas sob visível influência da narcoguerrilha e de cartéis, 

juntamente com o combate aos grupos armados que perturbavam a estabilidade local.  

O Estado colombiano, notoriamente enfrentando problemas para o controle do 

processo de escalada da violência presenciada desde os anos 1960, celebrou um acordo 

com o governo americano no ano 2000. A presença americana na Colômbia, 

anteriormente restrita à cooperação dos setores de inteligência e policiais, com a 

presença e cooperação de agências como o DEA e o FBI (como no célebre caso da 

prisão, fuga e posterior morte de Pablo Escobar) se intensificou. Houve engajamento 

direto na ação militar contra os grupos armados presentes no território colombiano.  

O Plano Colômbia, iniciativa planejada entre o então presidente colombiano, 

Andrés Pastrana, e o seu congênere americano, Bill Clinton, intensificou a busca pela 

solução militar do problema da guerrilha colombiana. Com o investimento direto, por 

parte do governo americano, no treinamento, reequipamento e projeção de força do 

Estado na repressão dos movimentos armados, a presença americana na região 

presenciou um significativo aumento, tanto em pessoal como em importância. 

 Como justificativa ao Plano, havia a preocupação americana com a estabilidade 

regional, o aumento do consumo e oferta de cocaína nos Estados Unidos e a presença e 

consolidação de movimentos de orientação marxista e terrorista na região143. A 

                                                             
143 O governo americano classifica FARC-EP, ELN e AUC como organizações terroristas. 
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Colômbia, país do qual se originava a absoluta maioria da cocaína consumida nos 

Estados Unidos, seria beneficiada com um considerável investimento americano nos 

meios militares e policiais, colaborando para a efetivação de estratégias e operações de 

combate aos males que há muito assolavam tal país, comprometendo decisivamente sua 

capacidade de exercício da soberania sobre seu território.   

 Porém, se os Estados Unidos desempenharam papel fundamental na redução dos 

movimentos guerrilheiros na Colômbia, os mesmos mantiveram efetivos em território 

colombiano, mesmo após o término de sua missão. A presença americana na região, 

sempre encarada com certa preocupação em decorrência dos antigos preceitos da 

Doutrina Monroe144, novamente coloca em dúvida a capacidade colombiana de “andar 

com as próprias pernas”, tanto no que concerne ao êxito de uma política colombiana 

para o combate ao narcotráfico, quanto na sua real autonomia de ação, considerando os 

antagonismos político-ideológicos presentes na América do Sul, nem sempre favoráveis 

à presença americana na região. 

 Sendo muitas vezes ideologicamente distantes e conflitantes com os preceitos e 

ações americanos, muitos Estados manifestam certa “preocupação” com a questão 

colombiana. O primeiro ponto, relativo ao combate ao narcotráfico, reside na 

reorganização e migração da guerrilha colombiana, antes encarada como um problema 

inerente ao território da Colômbia, para demais países da América do Sul.  Nesse ponto, 

o Plano Colômbia é encarado com uma dupla percepção: i) a do fracasso das ações por 

não considerarem um espectro regional, limitando-se ao auxílio direto ao governo 

colombiano e “empurrando” a guerrilha para Estados “não beneficiados” com o apoio 

americano; e ii) a violação do território de outros países por parte do Estado 

colombiano, fato presenciado na morte de Raul Reyes no Equador145. 

O segundo ponto, novamente, concerne à preocupação acerca da presença 

americana na região. Ainda que pese o arrefecimento das ações americanas in loco após 

o término do plano Colômbia, a presença americana em território colombiano 

permanece uma realidade. À época, a presença americana gerou a percepção regional de 

                                                             
144 Seguindo o princípio conhecido como “América para os americanos”, a doutrina criada através de 

discurso proferido pelo presidente americano James Monroe (1817-1825), visava afastar o continente 

americano do jugo europeu, condenando as políticas colonialistas. O que se presenciou, no entanto, foi a 

assunção, por parte dos Estados Unidos, de um caráter imperialista para com o resto do continente. 
145 Ocasião na qual houve protesto formal, proveniente do governo Equatoriano, acerca da invasão do 

espaço aéreo do País para a operação que culminou com a morte do líder guerrilheiro. 
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que os EUA buscavam assegurar sua projeção de poder para os países da América do 

Sul, esta influenciada pela ascensão de governos de esquerda na região. 

O Plano Colômbia parece constituir um instrumento da estratégia 

norte-americana para favorecer seus interesses na América Latina, 

particularmente nas Regiões Amazônica e Andina. Esses interesses 

seriam: promover a disseminação de instituições democráticas; o 

incremento do comércio e de oportunidades de investimento para os 

empresários e trabalhadores norte-americanos; e a redução da 

produção de narcóticos e do narcotráfico que ameaçam a sociedade 

estadunidense.  

Percebe-se, a partir do incremento da presença militar nos países da 

América Latina, uma mudança de postura geopolítica norte-

americana. Hoje, parece haver uma preparação para uma atuação mais 

peremptória na região.                                          (RIPPEL,p.16. 2004.) 

 

 Portanto, a dúvida persiste em relação à Colômbia. Por consequência, tais 

fatores a distanciariam, em uma primeira etapa, para o estabelecimento de um processo 

de cooperação. Estes são concernentes à sua relativa perda de capacidade por estar 

atrelada a um processo que, se por um lado, a orienta em ações de manutenção e 

recuperação da estabilidade interna, gera justamente o efeito oposto em relação ao 

restante da América do Sul. A forte presença americana, por isso, torna-se inibidora de 

eventuais processos de cunho estratégico e de potencial desafiador ao status quo 

regional. Mesmo que se considere a relativa mudança de postura do presidente Santos 

em relação a Uribe, a Colômbia permanece como aliado preferencial americano na 

região, tendo acesso facilitado a equipamentos e meios de procedência norte-americana 

e dificultando o estabelecimento de parcerias como a do KC-390. 

 Ademais, há um fator mais importante a ser considerado na questão cooperativa 

de ambos os países: se podemos observar que o Chile possui um histórico de sucesso na 

produção e manutenção de aeronaves, como os treinadores Pillán, a Colômbia vem 

apresentando fracassos em suas empreitadas no setor aeronáutico. O caso mais célebre é 

o da modernização dos caças Kfir, de origem israelense, por técnicos colombianos. Tais 

aeronaves possuem baixa disponibilidade e um histórico grande de acidentes e falhas. 

Muitas destas falhas, segundo especialistas, têm relação direta com o processo de 

modernização ocorrido na Colômbia.  

Desde 2009, cinco aeronaves Kfir modernizadas se acidentaram na Colômbia146, 

todas por falhas mecânicas. Isso levou a que a força aérea daquele país paralisasse as 

                                                             
146 Fonte: <http://www.infodefensa.com/latam/2015/01/05/noticia-fuerza-aerea-colombia-pierde.html> 
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operações da aeronave por um período, no ano de 2014, para a vistoria completa de seus 

motores147. Tal ação não impediu que outro Kfir se acidentasse em 2015148. 

3.3.3 Chile, Colômbia e as Conclusões 

Conforme observado, se a escolha de parceiros para o programa obedeceu 

critérios técnicos a priori, as questões políticas colombianas seriam minimizadas, caso 

houvesse capacidade local de produzir componentes confiáveis para o “KC”. Portanto, é 

plausível considerar que Chile e Colômbia não participam da construção do programa 

por duas razões distintas: diante de tal panorama, é possível assertar que não houve 

engajamento suficiente chileno para produção da aeronave, provavelmente pelo fácil 

acesso que o país dispõe de meios advindos da USAF ou da Otan e pela falta de 

necessidade de substituição imediata dos C-130 (dada a relativa complexidade da 

indústria local, poderia ser negociada alguma modernização feita em território chileno).  

No caso colombiano, tendo em vista a maior vontade de cooperar presenciada no 

governo Santos (como os acordos entre EMGEPRON e COTECMAR149), a única 

alternativa que resta é que não houve empresa colombiana qualificada para executar os 

serviços necessários, produzindo componentes de qualidade. Ademais, é possível 

presumir que uma decisão puramente política de incluir a Colômbia na escala produtiva 

acarretaria atrasos no cronograma do KC-390. 

Portanto, pode-se considerar que havia a vontade colombiana em participar do 

projeto, mas não havia capacidade tecnológico-industrial endógena que permitisse tal 

ação. Já no caso chileno, apesar do interesse inicial, é possível considerar que não houve 

engajamento suficiente, tanto do governo quando da empresa ENAER, para a 

participação no programa.  

Corroborando tal visão, observa-se a opção chilena pela modernização de seus 

C-130 no ano de 2010, além da aquisição de dois C-130H no ano de 2015. Assim, 

mesmo com a assinatura da carta de intenção, não parece haver interesse chileno pela 

aquisição do KC-390 em um futuro próximo. Ainda que a decisão pela aquisição de 

aeronaves de segunda mão represente apenas uma solução provisória, tal evento 

                                                             
147 Fonte: <http://www.cavok.com.br/blog/forca-aerea-colombiana-kfir-groundeado/> 
148 Fonte: <http://www.infodefensa.com/latam/2015/01/05/noticia-fuerza-aerea-colombia-pierde.html> 
149 Brasil, Colômbia e Peru assinaram, em janeiro de 2016, acordo para o projeto e construção de uma 

embarcação de patrulha amazônica. Disponível em: <http://tecnodefesa.com.br/brasil-colombia-e-peru-

construirao-barco-patrulheiro-para-amazonia/> 

http://www.infodefensa.com/latam/2015/01/05/noticia-fuerza-aerea-colombia-pierde.html
http://tecnodefesa.com.br/brasil-colombia-e-peru-construirao-barco-patrulheiro-para-amazonia/
http://tecnodefesa.com.br/brasil-colombia-e-peru-construirao-barco-patrulheiro-para-amazonia/
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colabora para a postergação de uma decisão daquele país acerca do KC-390. A 

modernização das aeronaves, bem como a aquisição de novos meios, permitirão a 

extensão da vida útil dos C-130 chilenos por mais vinte anos150. 

3.4 Os Parceiros, as Perspectivas Mercadológicas e as Conclusões  

 Conforme observado, a escolha de parceiros para o programa KC-390 não 

obedeceu a critérios da Estratégia Nacional de Defesa. Isso significa que, à parte das 

intenções expressas no documento para a criação de programas de cunho regionalista, o 

programa KC-390 optou por parceiros que, dentre os que manifestaram interesse na 

fabricação de componentes, apresentassem competência para tal. Como se sabe, a 

fabricação de tais componentes nas indústrias de tais países cooperantes ficou 

condicionada à assinatura de cartas de intenção para a aquisição da aeronave. 

 Porém, a simples assinatura de cartas de intenção não garante a compra do “KC” 

pelos países cooperantes. Para prosseguir com o programa, a Embraer teve que assumir 

um risco calculado da eventual não confirmação da aquisição por parte de algum dos 

países participantes. Ainda que seja uma decisão natural, a da aquisição de aeronaves 

cujos componentes são fabricados em seu próprio território, há o risco de os países 

optarem por soluções menos dispendiosas na garantia da capacidade operacional da 

aviação de transporte de suas forças aéreas. Assim, tais países se beneficiariam de 

eventuais encomendas da aeronave, através da produção de componentes em seus 

complexos fabris, sem terem a obrigatoriedade de adquirirem a aeronave. Tal decisão 

apresentaria um paradoxo, já que a redução internacional de encomendas do “KC” 

prejudicaria seus próprios complexos industriais, mas não se pode descartá-la no 

momento, dada a fragilidade econômica dos participantes. 

 Diante de tal cenário de dificuldade econômica dos parceiros envolvidos no 

programa, a Lockheed Martin (fabricante do C-130) não permaneceu inerte. Enxergou a 

                                                             
150 Segundo o diário chileno El Mercurio, a Força Aérea do Chile (FACh) teria adquirido dois exemplares 

de C-130H usados pela Marinha dos Estados Unidos (US Navy). Uma aeronave seria entregue ainda 

neste ano e a outra em 2016, reforçando a linha de voo do Grupo N° 10 de transporte na base aéra de 

Pudahuel. Fontes informaram que prévio à entrega, ambos passarão por uma revisão completa em uma 

fábrida da Lockheed Martin. 

Em 2010, a FACh autorizou um orçamento de US$ 10 milhões para que a empresa canadense Esterline 

CMC eletronics e ENAER instalassem uma nova cabinda “Glass Cockpit” baseada no sistema “Cockpit 

9000″. Essa modernização foi realizada apenas nos dois C-130H. Com a chegada dois dois “novos” H, o 

Grupo N° 10 poderá melhorar a rotação atual de seus ativos de voo e ganhar tempo na avaliação de sua 

substituição. Fonte: < http://www.aereo.jor.br/2011/07/08/fach-recebe-c-130-modernizado/> 
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oportunidade de oferecer aeronaves de segunda mão modernizadas ou, ainda, kits de 

modernização para os C-130 em operação. Observa-se, portanto, a tentativa de “asfixia” 

do programa KC-390, ocasionando a postergação de encomendas, aumentando os 

custos de produção pela redução da escala e prejudicando a promoção da aeronave no 

mercado internacional. 

A análise dos parceiros internacionais do programa permite chegar a algumas 

conclusões: 1) são países estratégica, política e economicamente mais frágeis do que o 

Brasil; 2) não possuem capacidade de catalisar o desenvolvimento brasileiro através da 

transferência de tecnologias; 3) apresentam vantagens ímpares para a projeção 

internacional do programa KC-390, dadas suas diferenças intrínsecas, permitindo a 

operação da aeronave em ambientes diversos, sendo a mesma exigida de formas 

diferentes, contribuindo para seu desenvolvimento; 4) ainda que obedecendo uma 

estratégia de eficiência e mercado, deixando em segundo plano os acordos estratégicos, 

os países cooperantes permitem abarcar duas esferas importantes da política 

internacional: há o fortalecimento dos laços regionais, através da participação argentina 

e a possibilidade ímpar de firmar acordos com a Otan; 5) O fato de uma empresa 

brasileira ser líder em um projeto de tamanha complexidade aumenta o status 

internacional do país, qualificando-o como provedor de soluções tecnológicas, ainda 

que, em um panorama maior, apresente uma série de dificuldades no setor; e 6) os 

mesmos, caso as cartas de intenção se confirmem, concederão escala produtiva à 

aeronave, reduzindo seus custos e permitindo maior competitividade da aeronave no 

cenário internacional. 

Atualmente, pode-se dizer que o maior adversário do programa é o tempo. Ainda 

que se considere um avanço os progressos realizados com o primeiro protótipo, os 

reincidentes contingenciamentos orçamentários atrasam o cronograma do programa, 

permitindo que novos entrantes se juntem à disputa pelo mercado de aeronaves de 

transporte. 

O fluxo de pagamentos por parte do governo brasileiro, que cortou 

diversos pagamentos de contratos vigentes, está mantido. Mas para 

isso ocorrer houve uma “reprogramação do contrato” do KC-390, que 

sofrerá o atraso de um ano em seu cronograma. O cargueiro será 

produzido em 2017 e começará as entregas em 2018. Desta maneira, a 

Embraer espera ter conseguido o ‘equilíbrio’ junto ao cliente, que é o 

Ministério da Defesa via Comando da Aeronáutica. 
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As dívidas do governo de Dilma Rousseff junto à empresa já 

alcançam na moeda nacional a marca de R$ 1,399 bilhão. A Embraer 

retomou ontem (26), já no final de outubro, os testes com o KC-390, 

depois do primeiro voo realizado em fevereiro deste ano. 

(DEFESANET.2015.) 

 Os atrasos no cronograma advindos da extensão dos prazos de certificação151, 

bem como dos constantes contingenciamentos orçamentários permitem que projetos 

concorrentes avancem mais rapidamente do que o KC-390. Atualmente, podemos 

considerar dois concorrentes diretos do KC-390, além do C-130: o ucraniano Antonov 

An-178 e o programa (inicialmente) russo-indiano MTA (Medium Transport Aircraft). 

Ademais, pode-se considerar outras duas aeronaves maiores, mas que tem potencial 

para diminuir as vendas do “KC” no exterior: o europeu Airbus A400M e o japonês 

Kawasaki C-2. Os dois últimos se enquadram no perfil de concorrentes pois, para 

transporte de cargas um pouco menores, os europeus já fabricam e exportam o C-27J 

Spartan, da italiana Alenia e, portanto, quem eventualmente adquirir o A400M 

dificilmente adquiriria o KC-390.  

Já o Japão começa a ensaiar a exportação de materiais de defesa, rompendo com 

o embargo auto imposto de mais de seis décadas152. Com a escalada de tensões no 

Pacífico, esta advinda dos planos expansionistas chineses, é factível que o Japão ofereça 

o modelo a aliados em condições vantajosas, diminuindo as possibilidades do “KC” no 

mercado asiático. 

 A aproximação ucraniana em relação ao Ocidente pode representar uma 

vantagem estratégica à aeronave da Antonov. Ainda que a empresa se encontre em 

difícil situação financeira, já que o país está envolvido em um conflito com o maior 

cliente das aeronaves ucranianas (a Rússia), o desenvolvimento da aeronave progride. 

Até o momento, a Arábia Saudita confirmou o pedido de trinta aeronaves153, após a 

mesma ser exibida no Paris Air Show de 2015 (ver fig. 29) e a referida aproximação 

ucraniana pode representar a possibilidade da mesma ser adquirida por países da União 

Europeia. 

                                                             
151 Fonte: <http://www.assuntosmilitares.jor.br/2015/08/certificacao-do-kc-390-sofre-atraso-e.html> 
152 G1. “Japão rompe com doutrina pacifista e decide exportar armas”. Matéria de 01/04/2014. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/japao-rompe-com-doutrina-pacifista-e-decide-exportar-

armas.html>. 
153 Fonte: Flight Global, “Royal Saudi Air Force to acquire 30 An-178 transports”, de 18/12/2015. 

Disponível em: <https://www.flightglobal.com/news/articles/royal-saudi-air-force-to-acquire-30-an-178-

transport-420208/>.  
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Figura 29 - ANTONOV AN-178 

 

FONTE: AIRWAY.UOL 

O MTA, nascido projeto estratégico entre Rússia e Índia, caminha mais 

lentamente. Em janeiro de 2016, foi anunciada a retirada indiana do projeto154, com o 

compromisso russo de continuá-lo de forma autônoma. A nova aeronave, denominada 

Il-214 (ver fig.30), contava na época da cooperação com cem pedidos155 da Força Aérea 

Russa. É possível que esse número se mantenha. Deve-se considerar, também, as 

possibilidades de exportação de tal aeronave para países que tradicionalmente adquirem 

material de defesa de procedência russa, como as antigas repúblicas soviéticas e países 

africanos156. 

Figura 30 - MODELO DO IL-214 

 FONTE: WIKIPEDIA 

                                                             
154 Fonte: Revista Jane’s. Disponível em: <http://www.janes.com/article/57169/russia-freezes-india-out-

of-mta-project-to-proceed-alone-as-il-214 > 
155 Fonte: Poder Aéreo. <http://www.aereo.jor.br/2012/10/15/sinal-verde-para-o-concorrente-do-kc-390/> 
156 Como a Argélia, que vem intensificando a aquisição de material russo para suas forças aéreas, como 

nas compras dos Su-34 e de helicópteros. Fontes: Poder Aéreo e Defensa.com. Disponíveis em: 

<https://www.aereo.jor.br/2016/01/07/argelia-encomenda-12-cacas-bombardeiros-su-34-fullback-da-

russia/> e <http://www.defensa.com/frontend/defensa/argelia-fecha-seu-maior-contrato-para-comprar-

helicopteros-42-28-vn11778-vst260>. 
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 Ainda assim, do fim de tal processo cooperativo pode surgir uma oportunidade 

para a exportação da aeronave da Embraer. A Índia, caso se confirme o rompimento no 

desenvolvimento conjunto da aeronave, configura-se em importante mercado para a 

aeronave brasileira, caso tomemos como base a intenção pregressa indiana em adquirir 

45 unidades do MTA157. 

 Após serem considerados os concorrentes externos ao programa, pode-se chegar 

a uma conclusão: além de seu oponente externo mais poderoso, o C-130, que conta com 

longo histórico operacional e apoio americano para sua exportação, o principal 

obstáculo do KC-390 é o próprio Estado brasileiro. Os reincidentes atrasos no repasse 

de verbas ao programa exigem cada vez mais o esforço individual da Embraer nos 

processos de certificação e produção da aeronave. Ademais, o cenário de crise 

econômica prolongada dificulta a abertura de crédito e financiamento brasileiros em 

eventuais operações de vendas internacionais do “KC”. Falta, também por parte do 

Estado, maior apoio e campanha internacional pela aeronave, parte pela própria falta de 

capacidade em oferecer crédito e condições vantajosas aos futuros clientes, parte pela 

ineficiência diplomática brasileira atual. 

 Mesmo assim, novas oportunidades para a aeronave estão surgindo. 

Recentemente, aumentam as informações acerca da possível aquisição sueca da 

aeronave, em contrapartida ao contrato do FX-2. A maior dificuldade, porém, é a 

concorrência com duas aeronaves extremamente capazes, com maior capacidade de 

carga: o C-130J Super Hercules158 e o A-400M159. Ainda assim, o custo estimado para a 

aquisição do KC-390 é inferior ao das duas concorrentes, o que pode favorecer a 

aeronave brasileira. Ademais, houve sondagens provenientes do governo italiano, 

durante a Expo Milão 2015160. A produção de componentes da República Tcheca 

                                                             
157 Fonte: Poder Aéreo. <http://www.aereo.jor.br/2012/10/15/sinal-verde-para-o-concorrente-do-kc-390/> 

 
158 “KC-390 desafia Super Hercules como substituto dos atuais C-130 suecos”. Poder Aéreo, 19/02/2015. 

Disponível em: < http://www.aereo.jor.br/2015/02/19/kc-390-desafia-super-hercules-como-substituto-

dos-avioes-de-transporte-suecos/>. 
159 “KC-390 e A400M: potenciais substitutos dos Hercules suecos”. Revista Tecnologia e Defesa, 

07/05/2015. Disponível em: < http://tecnodefesa.com.br/kc-390-e-a400m-potenciais-substitutos-dos-

hercules-suecos/>. 
160 " Itália interessada no KC-390”. Revista Tecnologia e Defesa, 12/07/2015. Disponível em:< 

http://tecnodefesa.com.br/italia-interessada-no-kc-390/> 
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contribuiu para também despertar o interesse eslovaco na aeronave, manifestado durante 

o ano de 2015161. 

Figura 31 - KC-390 NO FWSAR 

 

FONTE: EMBRAER DEFESA E SEGURANÇA 

 Atualmente, o KC-390 participa da concorrência para a escolha da nova 

aeronave de busca e salvamento da Força Aérea Canadense. Tal processo, denominado 

FWSAR (ver fig.31), tendo como principais competidores162 a Airbus (C-295) e a Alenia 

(C-27J Spartan). Nessa situação, os papéis se invertem: por ser uma aeronave de 

maiores dimensões e mais sofisticada, os custos para a aquisição do “KC” são maiores 

do que os de seus concorrentes. Caso vença tal disputa, seria uma grande vitória para a 

Embraer, também se configurando em um marco simbólico para a empresa (ganhar uma 

concorrência feita pelo Estado canadense, em pleno território de sua histórica rival 

Bombardier). 

 Por fim, a escolha dos parceiros internacionais para a fabricação da aeronave foi 

acertada. Conforme demonstrado, apesar de suas vulnerabilidades, todos colaboram 

positivamente para a projeção internacional da aeronave. Como demonstrado, a 

definição objetiva e célere de parceiros colaborou para o bom andamento do programa, 

sendo as empresas participantes escolhidas em razão de aspectos técnicos e da 

capacidade das mesmas de cumprirem com as exigências brasileiras. Tal cooperação 

prescindiu de estrutura política superior, sendo realizada de forma direta e de acordo 

com os preceitos dos “processos cooperativos ascendentes”.  

                                                             
161 “Eslováquia manifesta interesse pelo KC-390”. Revista Tecnologia e Defesa, 30/03/2015. Disponível 

em < http://tecnodefesa.com.br/eslovaquia-manifesta-interesse-pelo-kc-390/>. 
162 Fonte: Defense News. Disponívem em: <http://www.defensenews.com/story/defense/air-

space/support/2015/12/13/embraers-kc-390-join-canadas-search-and-rescue-bid/77031896/> 
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Porém, há de se reconhecer algumas questões: os parceiros não possuem 

capacidade de catalisar o desenvolvimento tecnológico brasileiro e não agregam muito 

em termos de escala produtiva, principalmente no cenário atual de incertezas sobre a 

confirmação de aquisição dos meios. Ademais, o cenário macroeconômico brasileiro 

prejudica o programa, já que os atrasos de repasses à Embraer se tornaram constantes. 

Assim, a empresa tem que dispender recursos próprios para cobrir rombos 

orçamentários advindos do Estado, comprometendo recursos que poderiam ser 

reinvestidos na promoção ou em melhorias para o programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O programa KC-390 é fruto de um antigo desejo da produção de uma aeronave 

de transporte de médio porte no Brasil. É, pois, consequência direta da edificação do 

setor científico-tecnológico-industrial aeronáutico brasileiro, este concebido e 

desenvolvido através do esforço e visão de um pequeno grupo de pessoas, que 

conseguiram edificar e robustecer o CTA. Tal empreitada gerou o transbordamento 

científico para a sociedade, permitindo o desenvolvimento do complexo industrial 

aeroespacial nacional.  

A decisão pela “trajetória cooperativa ascendente” concedeu maior segurança ao 

programa, permitindo que o mesmo gerasse interesse de outros Estados. Ao identificar a 

demanda existente para, assim, desenvolver o produto, o risco da ausência de demanda 

pela aeronave foi mitigado. Em contraste, observamos a “trajetória descendente” do 

Unasul-1, este concebido como um projeto político de cúpula, desenvolvido sem 

considerar a demanda pela aeronave. Em paralelo, não houve o correto estudo sobre o 

mercado e as exigências operacionais das Forças Aéreas dos cooperantes. Sequer houve 

cautela na escolha da empresa fabricante, já que a mesma foi incapaz de prover a 

tecnologia de projeto e os componentes para a aeronave.  

O processo cooperativo em curso foi moldado com a presença de países 

emergentes e “pequenos europeus”, configurando-se em uma aliança de fins específicos 

do tipo balance, ou seja, uma aliança mais “horizontal” na qual os países se inserem 

pela vontade autônoma e manifesta de cooperar, buscando vantagens comuns. Não 

cooperam, assim, pelo temor sentido em relação ao país-líder do processo cooperativo. 

Tal postura brasileira, de oferecer a possibilidade de cooperação para tais países, vai ao 

encontro da Estratégia Nacional de Defesa, buscando um processo de liderança que 

prescinda da edificação de um império. 

Ainda assim, a aeronave possui concordâncias e discrepâncias em relação à 

END: ao mesmo tempo em que avança no robustecimento das mobilidades tática e 

estratégica das forças armadas, consolida alianças com parceiros que nem pertencem ao 

entorno estratégico brasileiro, nem são capazes de prover soluções científico-

tecnológicas para o programa. Portanto, as vulnerabilidades observadas em relação aos 

países centrais permanecem. Em suma, não houve parcerias com países 
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tecnologicamente mais avançados que possibilitassem o desenvolvimento conjunto de 

tecnologias (ou, até mesmo, processos de transferência de tecnologia para a empresa 

brasileira). Portanto, a formação do grupo de Estados cooperantes corrobora com o 

caráter mercadológico da parceria, distanciando a mesma dos pressupostos contidos no 

documento-guia da defesa nacional.  

Observamos que, apesar de concebida e desenvolvida no Brasil, a aeronave não 

pode ser considerada “plenamente nacional”. Isso se deve à fragilidade científica e 

tecnológica brasileira, que não permite que se vislumbre um cenário no qual haja a 

capacidade de suprir a demanda por componentes e tecnologias por similares 

produzidos e desenvolvidos em empresas brasileiras. Mesmo que a Embraer empreenda 

esforços para contornar tal dependência, definindo (como o faz) um programa de 

capacitação que visa substituir materiais importados por outros feitos por empresas 

brasileiras, tal programa não abarca componentes de maior complexidade. Portanto, a 

dependência em relação aos tradicionais fornecedores permanece. Assim, as chances de 

veto à exportação das aeronaves para países “não-alinhados” como os interesses das 

potências detentoras da propriedade intelectual permanece. 

Assim, no âmbito de processos cooperativos na área de Defesa na América do 

Sul, pode-se diferenciar esses dois programas: o KC-390 parte da demanda para a 

cooperação, enquanto o Unasur-1 parte de uma decisão política de cooperar para, 

posteriormente, buscar mercados para a aeronave, buscando fomentar a demanda por tal 

meio. São patentes, pois, as dificuldades enfrentadas pelo Unasur-1. O mesmo é 

insustentável como catalizador do desenvolvimento regional, sendo ineficiente em 

suprir as demandas requisitadas por seus potenciais mercados. Diferencia-se, assim, um 

processo cooperativo “ascendente” (KC-390) de um “descendente” (Unasur-1). 

Ao mesmo tempo, observa-se que o país não dispõe ou empreende meios 

suficientes para contornar o possível cerceamento tecnológico. Não há, por parte do 

Estado, incentivo suficiente para o desenvolvimento endógeno de componentes. São 

insuficientes, também, iniciativas de importação de cérebros, engenharia reversa ou 

quaisquer outras formas de se superar tais fragilidades.  

Mesmo assim, a Embraer acertou ao mitigar tais fragilidades através da adoção 

de componentes largamente utilizados tanto no mercado civil quanto militar (ou versões 

desenvolvidas dos mesmos). Tal ação dificulta um possível bloqueio ao fornecimento, 
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também concedendo à aeronave maior confiabilidade pelo emprego de materiais 

exaustivamente testados e intensivamente desenvolvidos. Também acertou ao variar a 

origem dos componentes, selecionando empresas de diferentes países para o programa, 

não sujeitando a aeronave à vontade de uma potência em específico. 

 É importante, também, ressaltar a importância dos países cooperantes. Ainda que 

pairem incertezas sobre os processos de aquisição das aeronaves, dada a fragilidade 

econômica dos mesmos, um cenário de rejeição sistêmica da aeronave por parte de tal 

grupo de países parece improvável. Os mesmos confiam no programa KC-390 para o 

robustecimento de seus parques industriais aeronáuticos e, portanto, uma menor 

demanda pela aeronave trará prejuízos à tal iniciativa. Assim, deve-se ressaltar que a 

Argentina se configura em um importante parceiro regional, permitindo que a aeronave 

seja operada pelos dois principais países do Mercosul e aumentando as possibilidades 

de promoção da aeronave na América Latina. Por sua vez, a inclusão de Portugal no 

programa permite a inserção do “KC” na Europa, também aproveitando as instalações 

da própria Embraer (através de sua subsidiária OGMA) naquele país.  

 A parceria com a República Tcheca permitirá a experiência ímpar da utilização 

em conjunto com caças Gripen que, ainda que sejam de um modelo anterior ao Gripen 

NG da FAB, servirão para promover a aeronave para demais utilizadores do caça da 

Saab. Tal utilização permite, também, o intercâmbio de experiências entre a FAB, a 

Força Aérea Tcheca e a Suécia (produtora do Gripen), possibilitando a promoção da 

aeronave na Suécia e adequando cada vez mais o KC-390 para a operação com o novo 

caça do Brasil. Também abre a alternativa de estender a cooperação para além do 

programa em curso, aproveitando a experiência tcheca para o desenvolvimento de um 

novo treinador avançado a jato. 

 Ademais, deve-se considerar as oportunidades vindouras que se apresentam no 

presente momento. Ainda que o grupo de países cooperantes se encontre atualmente 

estanque aos quatro países supracitados, novas oportunidades de negócio podem 

significar uma redefinição de parceiros no futuro. Países que anteriormente 

demonstraram interesse na aeronave, como Suécia, Peru, Chile e Colômbia, podem ser 

importantes contribuintes do programa no futuro, seja como clientes ou coprodutores da 

aeronave. Também, as concorrências internacionais para o fornecimento aeronaves 

cujos requisitos sejam cumpridos pelo “KC” tendem a aumentar, dada a crescente 

obsolescência das aeronaves de transporte utilizadas mundialmente. Um exemplo, 
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conforme exposto, é a concorrência canadense, em que a participação da aeronave 

brasileira já foi confirmada. 

 Também devemos ressaltar o ganho de capacidade para a Força Aérea Brasileira 

e demais Forças Armadas do país. A aeronave disporá de maior autonomia, maior 

capacidade de carga e a capacidade de reabastecer e ser reabastecida em voo, 

aumentando as mobilidades tática e estratégica das Forças. Também, em conjunto com 

o Gripen, possibilitará importante ganho de autonomia, aumentando as capacidades 

brasileiras de projeção para além de seu território. Porém, tal ganho de capacidades 

deve ser relativizado em razão da dependência externa da aeronave em relação a países 

cerceadores de tecnologia. Conforme observamos, baseado em estudos da RAND, não é 

possível prescindir de autonomia de ação, produção e concepção na constituição do 

aparato de hard power. Portanto, o que realmente importa é a qualidade dos meios, esta 

envolvendo tanto a confiabilidade quanto a autonomia na produção dos mesmos. A 

quantidade de meios deve ser relativizada163, já que de nada adianta dispor de uma 

grande força (em termos numéricos) se esta é fundamentalmente dependente de 

fornecedores externos. 

 É importante considerar que as empresas concorrentes à Embraer não estão 

paradas e continuam desenvolvendo novas aeronaves de transporte para competir pelo 

mercado potencial estimado para o “KC”. Além de novas aeronaves, o perigo maior que 

se apresenta é o vetusto C-130, seja em suas versões modernizadas ou novas. Diante de 

tal panorama, é importante que o Estado não se coloque como obstáculo ao 

desenvolvimento da aeronave, cumprindo com os prazos acordados entre governo e 

empresa. 

 Os problemas estruturais brasileiros acabam por prejudicar tanto o 

desenvolvimento da aeronave quanto o futuro desenvolvimento de um complexo de 

fornecedores de componentes endógeno. As deficiências metodológicas, administrativas 

e orçamentárias na área de CT&I prejudicam os projetos autonomistas brasileiros. 

Paralelamente, a histórica falta de comprometimento do país em se ater a objetivos 

estratégicos pode significar mais uma iniciativa sazonal, estanque a um momento 

específico de nossa história e incapaz de catalisar o desenvolvimento do país.  

 Ademais, os problemas macroeconômicos enfrentados atualmente estão 

dificultando o repasse das verbas do Estado para a Embraer. Tais atrasos colocam a 

                                                             
163 A mesma RAND cita o exemplo do colapso iraquiano na Guerra do Golfo, mesmo dispondo (em 

termos quantitativos) de uma das maiores forças militares do mundo àquela época. 
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empresa em uma situação inconveniente, tendo que bancar o prosseguimento do 

programa de forma independente, gerando atrasos em seu desenvolvimento e incertezas 

no cenário vindouro. Além disso, a “doença holandesa” pela qual a economia brasileira 

passa, ocasionou a desmobilização industrial do país, aumentando a fragilidade do setor 

e diminuindo as possibilidades do robustecimento da Base Industrial de Defesa.  

 A opção pelo modelo econômico baseado na exportação de commodities, que 

teve seus “anos dourados” durante a era Lula, ocasionou dois efeitos nefastos: a 

desmobilização industrial foi intensificada naquela época e, dada a atual deterioração da 

economia, os investimentos no Brasil minguaram. Soma-se a isso o “custo Brasil” 

(impostos, ausência de infraestrutura, burocracia etc.) que se arrasta há décadas, 

intensificando a crise no setor. Portanto, não há possibilidade imediata de recuperação 

da indústria brasileira, prejudicando esforços futuros na edificação de um complexo 

industrial que goze de maior autonomia. 

 Por fim, diante de tal panorama, pode-se considerar o programa KC-390 como 

um importante passo na concepção de um produto brasileiro, sendo a primeira etapa 

para um cenário de maior autonomia não só da Base Industrial de Defesa, como de toda 

a indústria e, como consequência, de todo o Brasil. Ainda assim, não pode ser 

considerado um instrumento pleno de projeção internacional e de fundamental 

fortalecimento do hard power brasileiro. Mesmo que venha a se tornar um sucesso 

comercial e ainda que contribua marginalmente para a promoção da imagem brasileira 

em termos de soft power164, sua dependência fundamental em relação a fornecedores 

externos, estes de países tradicionalmente cerceadores de tecnologia, não permite que o 

mesmo seja considerado um “ponto de virada” na projeção de poder brasileira. 

 Mesmo assim, pode ser considerado um feito para a indústria nacional. Ainda 

que limitadamente, tal programa conseguiu alavancar uma indústria brasileira (e por 

isso, o próprio país) a um status de provedor de soluções tecnológicas, liderando um 

processo cooperativo complexo. Permitiu, também, a possibilidade de estender laços 

com países e Forças Armadas amigas, além de inaugurar novas possibilidades 

mercadológicas e de cooperação, tanto civil quanto militar.  

 Sendo envolvida na produção do Gripen e já produzindo aeronaves de alerta 

aéreo antecipado (como os R-99 da FAB, que também usam tecnologia sueca165), a 

                                                             
164 Ou seja, a capacidade brasileira de exercer influência através de ações de organizações, empresas e 

ações fora do âmbito estatal, contribuindo para uma melhor  “imagem” do país no exterior. 
165 O ERJ-145 AEW&C (R-99ª para a FAB) é dotado de um radar sueco Ericsson PS-890 Erieye. 
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Embraer será capaz de prover soluções “completas” ao seus clientes, podendo prover 

aeronaves de treinamento e ataque (Super Tucano); transporte e reabastecimento em 

voo (KC-390); e caça e interceptação (Gripen NG), também se configurando em uma 

oportunidade de se intensificar a cooperação com a Suécia, país com histórico notável 

do desenvolvimento de um aparato de defesa relativamente autônomo. 

 Portanto, o programa KC-390 é promissor em, além de consolidar no mercado 

internacional, servir para intensificar a cooperação industrial-militar com países amigos, 

trazendo ganhos substanciais ao complexo científico-tecnológico-industrial brasileiro. 

Para tal, é necessário que se intensifiquem os esforços do Estado na promoção e 

financiamento da aeronave, bem como no fomento da recuperação e desenvolvimento 

da indústria nacional. Ainda que não possa ser considerado, no presente momento, um 

meio pleno de projeção internacional do país, ou seja, que abarque tanto fatores de Hard 

Power e Soft Power, o programa tem o potencial para contribuir futuramente com o 

processo de robustecimento da posição brasileira no cenário externo. 
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http://www.aereo.jor.br/2014/04/09/portugal-ainda-nao-decidiu-se-compra-avioes-militares-kc-390-fabricados-pela-embraer/
http://www.aereo.jor.br/2014/05/25/prototipos-do-cargueiro-militar-e-modernizacao-do-amx-sofrem-com-atraso-na-liberacao-de-recursos/
http://www.aereo.jor.br/2014/05/25/prototipos-do-cargueiro-militar-e-modernizacao-do-amx-sofrem-com-atraso-na-liberacao-de-recursos/
http://www.defesanet.com.br/kc390/noticia/18049/MD-portugues-pede-informacao-para-eventual-compra-de-cinco-a-seis-avioes-KC-390-/
http://www.defesanet.com.br/kc390/noticia/18049/MD-portugues-pede-informacao-para-eventual-compra-de-cinco-a-seis-avioes-KC-390-/
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Abril/2007

Primeiros indícios do Programa KC-390, 
durante a LAAD.

Junho/2009

KC-390 é apresentado aos Oficiais 
portugueses.

Novembro/2009

Václav Klaus, presidente tcheco, chega 
ao Brasil para negociar a participação 

no Programa.

Fevereiro/2010

Portugal anuncia o interesse em 
participar do Programa.

Abril/2010

EMBRAER divulga plano de iniciar a 
comercialização da aeronave até o final 

do ano corrente.

Maio/2010

Cel. Zavaroni, gerente-executivo do 
Programa na FAB, divulga negociações 

avançadas com a África do Sul, 
Portugal, Chile, Colômbia e Argentina.

Junho/2010

Nilda Garré, ministra da Defesa, divulga 
o interese argentino em participar do 

Programa. OGMA portuguesa é 
contratada para fabricar componentes.

Agosto/2010

Nelson Jobim anuncia acordo com o 
Chile para a produção da aeronave. A 

carta de intenções prevê a aquisição de 
seis aeronaves para a Força Aérea 
Chilena. É prevista a fabricação da 
rampa traseira e componentes de 

fuselagem na ENAER (posteriormente, 
não concretizada).

Setembro/2010

Colômbia assina declaração de 
intenções para ingressar no Programa, 
tencionando adquirir doze aeronaves. 

Portugal anuncia plano de adquirir seis 
aeronaves e República Tcheca, duas.
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Outubro/2010

Argentina assina Carta de Intenções 
para a aquisição de seis aeronaves.

Janeiro/2011

Contrariando informações anteriores, 
Augusto Santos Silva, ministro da 

Defesa português, demonstra 
incerteza sobre a aquisição da 

aeronave, indicando que a decisão 
somente seria tomada ao final da vida 

útil  dos C-130 portugueses.

Dezembro/2011

EMBRAER e OGMA assinam acordo 
para fabricação de componentes de 

fuselagem.

Junho/2012

Acordo de compartilhamento de 
informações técnicas é firmada com a 

Boeing.

Abril/2013

EMBRAER divulga estudo de mercado 
estimando a demanda por 728 

aeronaves em 77 países.

Maio/2013

O Programa KC-390, juntamente com 
o H-XBR, o PROSUB e Programa 

Nuclear da Marinha são incluídos no 
PAC.

Junho/2013

EMBRAER e Boeing firmam acordo 
para a promoção internacional da 

aeronave. A participação portuguesa 
será de 4,5% dos compenentes 

empregados.

Novembro/2013

Paulo Gastão, gerente do projeto da 
EMBRAER, divulga plano de 

realização do voo inaugural em 2014. 
Fábricas da EMBRAER em Évora (PT) 

já produzem componentes.

Dezembro/2013

Luiz Carlos Aguiar, presidente da 
EMBRAER Defesa e Segurança, é 
substituído por Jackson Schneider.
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Março/2014

AERO Vodochody envia a primeira 
fuselagem traseira da aeronave, a 

maior peça já produzida na indústria 
local.

Abril/2014

Imprensa portuguesa volta a noticiar a 
indecisão do governo local acerca da 
aquisição das aeronaves previstas, 
dadas as incertezas econômicas de 

Portugal.

Maio/2014

Dilma Rousseff inaugura a linha de 
montagem da aeronave, em Gavião 

Peixoto (SP). FAB assina o contrato de 
aquisição de 28 aeronaves, no valor 
de R$ 7,2 bilhões. OGMA entrega à 
EMBRAER segmentos da fuselagem 

central. Termo aditivo é assinado para 
a incorporação dos dois protótipos à 

encomenda inicial da FAB.

Agosto/2014

É anunciado possível interesse Sueco 
no Programa KC-390, em 

consequência da escolha do Gripen 
para o FX-2

Setembro/2014

Asas são instaladas no primeiro 
protótipo, se preparando para o roll-

out. É divulgada a data da 
apresentação: 21/10/2014.

Outubro/2014

Investimento total no Programa é de 
R$12,1 bilhões, sendo R$4,9 bi para o 

desenvolvimento da aeronave e o 
restante para a aquisição. FAB destina 

US$ 1,9 bi para a fase de produção 
em série da aeronave. Roll-out ocorre 

no dia 21/10 na presença das 
autoridades dos países cooperantes.

Novembro/2014

EMBRAER divulga interesse na 
exportação para países do Oriente 

Médio. Empresa afirma que 
considerou as severas condições 

climáticas da região no processo de 
projeto e produção da aeronave.

Dezembro/2014

O protótipo realiza testes de rodagem 
em baixa velocidade na pista de 

Gavião Peixoto. Imprensa estima a 
data do primeiro voo para os primeiros 

dias após o Natal. MD português 
solicita informações para a aquisição 

de 5 ou 6 aeronaves.

Janeiro/2015

O primeiro voo, adiado para o presente 
ano, ainda não é realizado em janeiro. 
MD português opta por modernizar os 

C-130, em operação desde 1977 e 
com previsão de substituição em 2030. 
Ainda assim, a substituição dos C-130 
é incluída na nova Lei de Programação 

Militar local.

 

 Fevereiro/2015 

No dia 03/02/2015, o primeiro 
protótipo do KC-390 realiza seu 
voo inaugural, nas imediações do 
complexo de Gavião Peixoto. 
Governo português reafirma o 
interesse pela aeronave. 
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