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Apresentação
O Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas (ObDEF) é um observatório temático
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), constituído por docentes e discentes do curso
de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen), e tem
como missão promover o debate público sobre a defesa nacional e as relações civis-militares de
forma a contribuir com o semear de uma cultura democrática. Trata-se do mais recente integrante
da rede Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, coordenada pelo Grupo de
Estudos da Defesa e Segurança (GEDES) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), que neste
ano comemora 20 anos de atividades.
O ObDEF é um instrumento de monitoramento da política de defesa brasileira e do papel das
forças armadas na sociedade e entre seus campos prioritários de observação estão os materiais
veiculados pela grande imprensa brasileira sobre o tema. Nesta publicação "Informes
Temáticos", apresentamos análises de assuntos que ganharam destaque na imprensa brasileira
ao longo de 2020, os quais foram identificados a partir da sistematização dos resumos semanais
do "Informe Brasil". Tal publicação abarca o período de sete dias de trabalho de redatores e
redatoras (de sábado à sexta-feira) e nele os materiais selecionados nos jornais Folha de S. Paulo,
O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense são agrupados de acordo com a temática e
transformados em resumos, nos quais são destacadas as informações atinentes ao enfoque do
ObDEF. Diferentemente dos resumos dos Informes, que reportam expressamente os conteúdos
e as declarações expostas nos jornais, os "Informes Temáticos", tomam a grande imprensa
como objeto de análise, com o intuito de oferecer reflexões a respeito da forma como a grande
imprensa constrói as funções dos aparatos de defesa e das forças armadas perante o imaginário
social. Assim, buscamos observar os veículos de comunicação mais como uma fonte de análise
da representação política e social do que de leitura fidedigna do factual.
Na produção dos "Informes Temáticos", contamos com o trabalho sério e competente de
docentes e discentes da EPPEN-Unifesp e da Unesp-Franca e de pesquisadoras, pós-graduandos
e pós-graduandas do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas
e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da Unicamp.
Convidamos toda a comunidade para apreciar os "Informes Temáticos" dos oito temas de maior
destaque em 2020 na área de defesa e forças armadas: Ameaças à democracia; As forças
armadas e a pandemia; As forças armadas e as queimadas na Amazônia; As forças armadas e a
segurança pública; Documentos de defesa; Os militares no governo Bolsonaro; Orçamento e
indústria de defesa; Relações com grandes potências
Desejamos uma ótima leitura!
Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas
Héctor Luis Saint-Pierre (IPPRI/Unesp)
Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas
Juliana de Paula Bigatão (EPPEN-Unifesp)
Marina Gisela Vitelli (EPPEN-Unifesp)
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Em 2020, os desafios políticos e econômicos acelerados pela pandemia da covid-19
impactaram o setor de defesa nacional e colocaram a distribuição orçamentária federal sob
escrutínio público. Ao mesmo tempo, as forças armadas tiveram sua atuação ampliada sob
orientação do Planalto e mostraram-se na busca pela modernização tecnológica do aparato
nacional e novos acordos de cooperação multilateral. Os jornais Correio Braziliense, Folha de
S. Paulo e o Estado de S. Paulo deram destaque aos seguintes temas que serão analisados
neste Informe: parcerias na indústria de defesa, desenvolvimento tecnológico, orçamento de
2020, e projeção orçamentária no governo de Jair Bolsonaro.

Indústria Defesa em 2020
As parcerias brasileiras na Indústria de Defesa

No dia 20 de setembro de 2020, após anos de negociações, o primeiro caça da parceria
binacional entre Brasil e Suécia chegou ao país, o Gripen de matrícula FAB4100. O projeto foi
iniciado em 1995, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, e chegou a ser
cancelado em 2002 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva; porém foi reformulado em 2006
e retomado como “projeto FX-2”.
A disputa pela parceria ficou entre Estados Unidos, França e Suécia. Em 2010, a Força Aérea
Brasileira (FAB) indicou inicialmente sua preferência pelo caça sueco, três anos depois o
governo brasileiro anunciou a parceria com a empresa sueca Saab. O caça que chegou no
Brasil é o primeiro de 36 unidades e outros modelos devem ser entregues até 2026. Do total
de aeronaves, estima-se que 40% da produção se dê em solo brasileiro.
Uma das grandes expectativas da parceria
refere-se à transferência de tecnologia que o
projeto viabilizará. A empresa brasileira AEL
Sistemas, subsidiária da israelense Elbit
Systems, foi escolhida pela Saab como
fornecedora global dos displays. Além disso, a
Saab selecionou uma empresa brasileira para
fabricar peças da fuselagem do Gripen no
Brasil.
O
programa
também
prevê
treinamentos para 350 técnicos e engenheiros
brasileiros na Suécia.

Fonte: Agência Brasil
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Outro projeto da FAB é o KC-390 Millenium, fruto de parcerias com Argentina, Portugal e
República Checa. Em relação ao país luso, o projeto estreitou as relações comerciais da
indústria militar e prevê a aquisição de aeronaves A-29 em razão de seu know-how em
formação de pilotos e o desenvolvimento de uma “plataforma de cooperação entre as
marinhas do Atlântico”, iniciativa do ministério da Defesa português. Por fim, em 2020, foi
anunciada a venda de duas aeronaves para a Hungria, sendo o terceiro país a comprar o KC390 Millenium, seguidamente de Portugal e do Brasil.
Já em relação à Marinha do Brasil existe
uma parceria binacional com a França,
através do Programa de Desenvolvimento
de Submarinos (Prosub). O primeiro
submarino foi entregue em 2019 e
operará a partir de 2021. Em contraste
com o projeto da FAB, suas negociações
foram mais rápidas, iniciadas em 2008,
com a primeira entrega passados onze
anos. Com o projeto é esperado que o
país tenha condições para iniciar a
construção de um modelo de submarino
Fonte: Agência Brasil
com propulsão nuclear previsto para 2033. Em dezembro de 2020, o
presidente Jair Bolsonaro realizou o batismo do primeiro submarino militar Humaitá.
Entretanto, a Marinha ainda em dezembro
apresentou um atraso no cronograma de
entregas como do estaleiro Itaguaí
Construções Navais (ICN), que tem por
meta equiparar-se à Embraer e ser a
“Embraer dos mares”. O ICN é uma
parceria entre a Odebrecht e Naval
Group, que parecem enfrentar restrições
orçamentárias.
Além do Prosub, a Marinha prevê a
compra de quatro fragatas, anunciada
Fonte: Agência Brasil
pela atual gestão de Bolsonaro. As
estimativas de construção são otimistas, com previsão da primeira entrega para 2024 e a última
para 2028. Na parceria, existem três empresas: a alemã Thyssenhrupp Marine System e as
brasileiras Atech e Embraer. A finalidade do projeto é oxigenar a atual frota da Marinha, sem
renovações há 40 anos, com duas modernizações ao longo do período.
Por fim, em outubro de 2020 o príncipe da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman bin
Abdulaziz Al Saud, reafirmou suas intenções de promover investimentos no Brasil e fortalecer
a cooperação na área da defesa. Segundo os jornais, Al Saud telefonou para o presidente
Bolsonaro para pedir apoio ao candidato saudita para o comando da Organização Mundial do
Comércio (OMC).
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Desenvolvimento tecnológico no setor de Defesa

Para a área de defesa, é particularmente
importante que a discussão sobre o
fomento à indústria seja acompanhada do
tema do desenvolvimento tecnológico. Os
jornais brasileiros repercutiram declarações
de autoridades sobre tal assunto, a exemplo
do general Edson Leal Pujol, comandante
do Exército Brasileiro, de Rubens Barbosa,
ex-embaixador do Brasil nos Estados
Unidos e atual presidente do Centro de
Defesa e Segurança Nacional (CEDESEN), e
de Francisco Gomes Neto, presidente da
Embraer.
Em evento do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE), Pujol
afirmou que o país está “aquém do que precisa” na área de defesa e relatou preocupação com
a soberania da Amazônia, uma vez que há inquietudes em relação a possíveis invasões na
floresta tropical. Particularmente, a França é vista como potencial rival devido às declarações
do presidente francês Emmanuel Macron sobre a política ambiental brasileira e à presença da
Guiana Francesa, questões apresentadas em documento da Escola Superior de Guerra (ESG)
que traçou cenários para 2040. O comandante do Exército também pontuou algumas
fragilidades da defesa nacional, como a defesa antiaérea inadequada e as tensões diplomáticas
com a fronteiriça Venezuela.
Rubens Barbosa, por sua vez, comentou sobre as tecnologias aeroespaciais, pontuando que o
Brasil deveria ficar mais atento ao Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, desde
questões de infraestrutura até a conformidade de legislações. Barbosa ressaltou o
desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais pelo governo federal em parceria com
empresas privadas.
Gomes Neto, presidente da Embraer,
comentou sobre a atual crise da
empresa e a necessidade de parcerias
na elaboração de projetos inovadores
para aumentar sua competitividade.
Segundo ele, uma aeronave que
competiria com o ATR, da Airbus e da
italiana Leonardo, só seria viabilizada
com um agente parceiro, embora o
projeto venha sendo desenvolvido em
ritmo lento.

Fonte: Agência Brasil

Por outro lado, o periódico Folha de S. Paulo destacou que militares brasileiros atuavam para
favorecer empresas multinacionais em negociações comerciais no Ministério da Defesa. Dois
exemplos sobre essa questão, o primeiro é sobre o general Paulo Chagas, militar da reserva,
que atua na negociação com a empresa italiana Leonardo Internacional que busca vender ao
governo brasileiro dois modelos de caça: M-345 e M-346. A justificativa para a compra reside
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no fato das aeronaves serem um meio termo entre o A-29 (super tucano) e os Gripen, isto é,
funcionariam como aeronaves de transição. Outro exemplo é o coronel Flávio Josmar Pelegio,
também da reserva, consultor da International Security & Defense Systems, que atua como
peça-chave na representação de interesses da empresa multinacional, de origem israelense.
Ao ser questionado pelo jornal, Marcos Degaut, responsável pela Secretaria de Produtos de
Defesa (Seprod) do Ministério da Defesa, afirmou que tal ministério não opera com consultores,
mas que estes foram indicados pelas empresas. Também esclareceu que não há impeditivo
legal para que militares da reserva atuem nesse setor. Por fim, a Folha noticiou que, em 2020,
três multinacionais fecharam acordos com o Ministério da Defesa, totalizando R$ 1 bilhão.
Outro assunto relacionado à indústria bélica foi a decisão do presidente Jair Bolsonaro de
cortar integralmente a alíquota de importação de pistolas e revólveres, que significou um revés
para a indústria nacional e foi alvo de críticas. A ação de Bolsonaro pegou algumas esferas de
surpresa, como o Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa (SIMDE), que emitiu
uma nota sobre a medida. A Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e
Segurança (ABIMDE) alegou que a decisão diminui a competitividade das empresas nacionais,
comprometendo a indústria nacional e as cadeias produtivas. As principais atingidas foram a
Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), as quais afirmaram que deixariam de dar
prioridades para as fábricas no país e passariam a dar preferências às unidades dos Estados
Unidos e Índia.
A crise na Embraer

Considerada um modelo de referência, Embraer sofreu um revés na negociação de fusão à
Boeing e enfrentou restrições orçamentárias no ano de 2020, marcado pela pandemia da
covid-19 e aceleração da crise econômica. O fundador da empresa, Ozires Silva, comentou
que a parceria com a Boeing, desmanchada ao longo do ano, “era uma aliança benéfica para
a aviação civil, que preservava os interesses da FAB e do Estado Brasileiro”. Também destacou
o prestígio que a empresa tem no ramo de jatos regionais, como também o desenvolvimento
do KC-390 Millenium, demarcando como a empresa representa o interesse nacional.
Conforme apresentado, a Embraer busca parcerias estratégicas para que continue atuando no
setor aeronáutico, considerado de ponta devido a alta demanda por inovações tecnológicas.
Todavia, há de se reforçar o papel da empresa em parceria como Estado brasileiro na busca
por acordos com multinacionais e países que contribuam com a missão de desenvolvimento
tecnológico no âmbito da estatal. O cancelamento da compra da empresa brasileira pela
Boeing e a busca por parcerias e investimentos estiveram entre os embates entre as chamadas
“ala militar” e a “ala ideológica” do governo federal. O motivo reside no fato de que militares
buscaram parcerias com a China, ao passo em que a “ala ideológica” rebateu a sugestão pelo
fato do país ser uma “ditadura comunista”. Porém, a urgência de tratar o assunto,
principalmente devido à pandemia da covid-19 e a urgência pela atuação do governo na
economia, acelera o debate para se encontrar um denominador comum.
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Orçamento para a Defesa em 2020

No ano de 2019, o presidente
Bolsonaro atuou pela primeira vez com
uma
distribuição
orçamentária
proposta por sua equipe. De acordo
com dados do SIGA Brasil, portal do
Senado, ano passado o Ministério da
Defesa recebeu um aumento de mais
de R$8 bilhões, mas em 2020 houve
um corte de aproximadamente R$4
bilhões. Em 2020, a previsão
orçamentária para a pasta foi de
R$122,4bi, executando R$114,9bi do
total concedido, o que representou
uma queda de orçamento executado
em 3,8% em relação ao ano anterior.
Os indicadores econômicos de 2020 no Brasil também impactaram o Ministério da Defesa. A
pandemia da covid-19 colocou a atenção da população e da imprensa nas medidas
econômicas propostas pelo governo, enquanto a atuação da equipe econômica se dava em
condições mais adversas, voltando-se para medidas para lidar com a crise econômica que ao
mesmo tempo respeitassem as regras fiscais. Tal fato não evitou que o setor militar tivesse o
maior aumento de despesas com pessoal em mais de uma década.
No segundo semestre, de forma a evitar tensões com a pasta de economia, o Ministério da
Defesa anunciou que postergaria projetos devido às restrições orçamentárias e o que se chama
de “núcleo fardado” no Planalto chegou a criticar a política fiscal do ministro Paulo Guedes. A
questão orçamentária foi comentada pelo comandante do exército, Edson Pujol, e pelo vicepresidente, Hamilton Mourão. Pujol enfatizou a necessidade de garantir recursos condizentes
ao Exército brasileiro para que cumpra suas funções em um país de dimensões continentais
como é o Brasil; a preocupação foi reforçada por Mourão, ao declarar o objetivo de garantir
2% do PIB para a Defesa. No ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro já buscava garantir mais
recursos às forças armadas, com o intuito de viabilizar o programa de construção de fragatas
e garantir o patrulhamento do Atlântico Sul. A Emgepron, estatal que gerencia projetos navais,
ficou com R$7,6 bilhões, aporte que chegou a ser criticado pois aumentaria o déficit público e
não seria contabilizado no polêmico Teto de Gastos.
A pasta buscou, portanto, a se adaptar às restrições orçamentárias e contar com recursos de
outras fontes, por exemplo, recursos indenizatórios repassados da Petrobras a Operação Lava
Jato foram significativamente alocados no Ministério da Defesa. Dos R$630 milhões
repassados pela estatal, 84% (530 milhões de reais) foram para a Defesa, que distribuiu este
total entre as operações oficiais que executaram na Amazônia. A assessoria política do Instituto
de Estudos Socioeconômicos (Inesc) chegou a afirmar que se tratava de “um equívoco
estratégico” utilizar estes recursos no fortalecimento das estratégias do Ministério da Defesa.
Entretanto, a intenção inicial da pasta era destinar os recursos indenizatórios para a aquisição
do novo sistema de satélites, o projeto Lessônia-1, que complementaria o Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). Enquanto isso, o recurso
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destinado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em 2020 foi cerca de cinco vezes
menor. Gilberto Câmara, diretor do Grupo de Observações da Terra (GEO) ponderou que “a
única explicação, aparentemente, é que os militares querem substituir o monitoramento feito
pelo Inpe pelo do Censipam”. Ao comentar o caso, o periódico Folha de S. Paulo afirmou que
a Defesa suspendeu temporariamente os planos para a compra do novo satélite devido ao
corte de R$ 430 milhões, solicitado pela Junta de Execução Orçamentária (JEO), do orçamento
da Defesa de 2020, que contaria agora no segundo semestre com apenas R$ 530 milhões – o
Lessônia-1 representaria mais de um quarto de todo orçamento.
A Folha de S. Paulo também analisou
como a pasta da Defesa aloca os
gastos. Em entrevista para o periódico,
o professor do Instituto de Relações
Internacionais da Universidade de
Brasília (UnB), Juliano Cortinhas,
afirmou
que
os
gastos
estão
desequilibrados, uma vez que a
prioridade deveria ser a compra de
tecnologias, em vez do foco em
aumentar o número de tropas.
Conforme mostram dados do Siga
Brasil, o Ministério da Defesa gastou em
2020 R$89,6 bilhões com pagamento
de pessoal e encargos sociais - o que representa 80% de todo seu orçamento. No total
destinado a funções de defesa nacional, a defesa aérea foi a mais favorecida (R$5,5bi), seguida
por defesa terrestre (R$3,4bi) e naval (R$2,6bi).
O teto salarial de militares da reserva chegou a gerar tensionamentos entre a pasta da Defesa
e a equipe econômica, após a Advocacia-Geral da União (AGU) fornecer um aval que abriria
uma brecha para que militares da reserva que exercem cargos no Planalto recebessem salários
acima do teto salarial do funcionalismo público. A demanda foi respaldada pelos comandos
das forças armadas, ao passo em que a equipe de Paulo Guedes afirmava que o caso abriria
exceções para outros cargos do funcionalismo público. O vice-presidente Hamilton Mourão
declarou-se contrário à possibilidade de remuneração dos reservistas atuando no Planalto
ultrapassar o teto salarial.
Os jornais também reportaram que os gastos destinados ao pagamento de militares da reserva
vêm sendo omitidos sob a presidência de Bolsonaro, contrariando a decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) de divulgar essas informações no Portal da Transparência e garantir
acesso público. O Estado de S. Paulo apontou a impossibilidade de verificar os rendimentos
de militares aposentados, como o próprio presidente Jair Bolsonaro e seu vice, Mourão. O
periódico também comentou a exclusão de militares da Reforma Administrativa, proposta pela
equipe econômica e que limita remunerações mensais do funcionalismo público.
A Reforma Administrativa é uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) enviada ao
Congresso Nacional em 2020 e prevê mudanças nas regras do funcionalismo público. No
documento entregue, estão excluídos militares, juízes, membros do Ministério Público e
parlamentares, cuja abrangência ficaria a cargo do Congresso decidir. Em coluna para o O
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Estado de S. Paulo, Celso Ming afirmou que certamente os militares seriam incluídos na
categoria de servidores de Estado, a única que permaneceria com garantias de estabilidade e
salários fixos. O governo afirma que as categorias possuem normativas próprias e o Poder
Executivo não pode interferir. Entretanto, a proposta também flexibilizou normas para que
militares da ativa possam assumir cargos nas áreas de saúde e educação. O presidente Jair
Bolsonaro se declarou favorável à manutenção dos benefícios aos militares, como indicado na
proposta que enviou para votação no Congresso, mantendo inalterada a regra constitucional
que permite que militares da ativa exerçam cargos públicos.
O Instituto Fiscal Independente (IFI) comparou as despesas com salários e pensões de militares
brasileiros com outros países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan),
pontuando que o Brasil é o terceiro país que mais despende gastos para o pagamentos de
militares, ficando atrás apenas de Grécia e Croácia. Para o Ministério da Defesa, a comparação
feita pelo instituto seria mais apropriada com países de desenvolvimento tecnológico
semelhantes ao brasileiro.
Projeções orçamentárias sob Bolsonaro

Ao final do ano de 2016, o Congresso brasileiro aprovou a Emenda Constitucional 55/2016
(conhecida como PEC do Teto de Gastos), que congelou por vinte anos os patamares de
investimento público em diferentes setores da economia, fixando um limite anual para
despesas do governo federal. Em 2020, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e
Silva, defendeu que a pasta deveria ser excluída do Teto de Gastos federais, durante webinário
do IREE.
O ministro já havia declarado sua intenção de aumentar o orçamento da pasta durante uma
live do think thank Personalidade em Foco, quando revelou ter uma proposta para fixar o
orçamento destinado ao Ministério da Defesa em 2% do PIB, como parte integrante da nova
Estratégia Nacional de Defesa.
Na proposta orçamentária do Ministério de Defesa para 2021, há uma redução de 70% nos
gastos destinados a missões de paz. Em 2020, foram destinados R$82,3 milhões para as
missões, este ano a previsão é de R$24,7 milhões. O porta-voz Carlos Chagas afirmou que a
redução condiz com a saída brasileira de operações multinacionais – no caso, a Força Interina
das Nações Unidas para o Líbano (Unifil) – e com o novo foco em ampliar a atuação no “entorno
estratégico” nacional. De acordo com especialistas ouvidos pela Folha de S. Paulo, a redução
pode demonstrar o alinhamento das ações com a Política Nacional de Defesa ou mesmo
reforçar o alinhamento à política externa dos EUA, comprometendo a presença brasileira em
missões de paz.
Em setembro de 2020, a Junta de Execução Orçamentária (JEO), formada pelos ministros
Walter Braga Neto, da Casa Civil e Paulo Guedes, definiu cortes no orçamento federal em
diversos ministérios. A previsão de corte anunciada para a pasta de Defesa foi de R$430
milhões. Na proposta orçamentária de 2021 enviada para o Congresso, o Ministério da Defesa
teria sido favorecido em comparação com a pasta de educação, ao receber um orçamento
maior. O Planalto foi pressionado a revisar a proposta e enfim garantiu mais recursos ao
Ministério da Educação. Em coluna à Folha, o economista Rodrigo Zeidan fez duras críticas à
distribuição orçamentária e afirmou que a estratégia de direcionar um orçamento maior para a
Defesa em detrimento da Educação revela um projeto político incompatível com os problemas
reais da população.
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Indústria e orçamento de defesa sob as lentes da imprensa brasileira
Em 2020, temáticas envolvendo orçamento e indústria de defesa foram mais veiculadas pelos
periódicos Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, que publicaram reportagens, colunas e
até mesmo editoriais sobre o assunto. O Correio Braziliense noticiou a menor parte das
publicações na temática durante o ano.
No que compete às parcerias brasileiras na indústria de defesa e o desenvolvimento
tecnológico do setor, houve um certo otimismo. Por exemplo, sobre a chegada do novo caça
da FAB, o periódico O Estado de S. Paulo destacou que era uma nova fase da instituição militar
e rompia os “35 anos de seca”. Já em relação à Marinha, a compra das fragatas foi apresentada
pelo jornal como uma necessidade da força naval e relacionada ao aumento do poder do
Estado brasileiro. De maneira geral, os comentários sobre os projetos estratégicos das forças
armadas versaram a respeito da importância na transferência de tecnologia e do saldo positivo
em capacitar recursos humanos.
Além do mais, os jornais abordaram em específico a importância das parcerias, como no
tocante à Arábia Saudita e Portugal, visto que elas contribuem para o desenvolvimento em
tecnologia no país. O caso da crise da Embraer foi particularmente abordado em razão da
importância da empresa para a economia do país e o setor tecnológico.
Os periódicos imprimiram um tom crítico ao reportarem os atrasos na construção de um
estaleiro da Marinha, o lobby de militares da reserva com empresas multinacionais no campo
da defesa, e a redução na alíquota de importação de armas e munições impactam a indústria
nacional. Além disso, os jornais evidenciaram na mesma semana a contradição entre a fala do
comandante do Exército de que “estamos aquém do que o Brasil precisa” na área de defesa,
em comparação com a declaração de Bolsonaro de que “quando acaba a saliva, tem que ter
pólvora”, referindo-se ao contexto da eleição de Joe Biden nos Estados Unidos.
A Folha de S. Paulo criticou a distribuição orçamentária com gastos de pessoal pelo Ministério
da Defesa em editorial e reagiu à proposta de fixar o orçamento da pasta em 2% do PIB
nacional, apontando como estes gastos consomem cerca de três quartos de toda sua verba.
O periódico também noticiou tensionamentos entre as equipes das pastas da defesa e da
economia, e continuou fazendo referências a uma diferenciação entre “ala militar” e “ala
ideológica” no governo federal. A Folha publicou críticas à administração das verbas
destinadas aos militares, apontando a exclusão do setor da Reforma Administrativa, reservando
colunas com especialistas e jornalistas para reforçar a posição crítica.
O Estado de S. Paulo também dedicou espaço para colunas opinativas críticas à proposta inicial
de orçamento para 2021, na qual a defesa receberia mais verbas do que a pasta de educação,
e também à exclusão dos militares na proposta de Reforma Administrativa. O periódico
também veiculou as notícias relacionadas aos órgãos de fiscalização de contas públicas no
trato com a atuação governamental, como o TCU e a AGU.
No caso do Correio Braziliense, na questão orçamentária, a proposta inicial do orçamento de
2021 foi apontada como sinal de que a Defesa é uma forte prioridade para o governo. Além
disso, há reportagens abordando o repasse de recursos indenizatórios da Lava Jato para o
Ministério da Defesa e o posicionamento de oficiais do baixo escalão das forças armadas contra
uma reforma interna.
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Um olhar crítico
Os periódicos, ao abordarem a "transferência de tecnologia”, deixam de explorar o significado
do termo para a defesa nacional e pouco problematizam sua relação com o desenvolvimento.
Por exemplo, o processo de transferência de tecnologia está atrelado às relações de poder e
aspectos culturais dos países exportadores e, ao ser concretizado de um país desenvolvido
para um país periférico, carrega consigo tais características. Nesse sentido, países que detém
o conhecimento tecnológico, quando transferem um aparato carregado de tecnologia para
outro país, não transferem o conhecimento tecnológico, isto é, a técnica, o saber fazer, mas
sim as instruções para operar essa tecnologia. Logo, não se calcula qual será o resultado nestes
países: se haverá um know-how ou know-why, saber fazer e como fazer, respectivamente.
No comentário de Francisco Gomes Neto fica evidente a necessidade de fortalecimento em
parcerias estratégicas, através, principalmente, de uma política externa mais independente e
pragmática, que opere junto à política de defesa de forma a possibilitar que empresas como a
Embraer mantenham seu nível de competitividade em relação às concorrentes dos núcleos do
sistema capitalista.
É possível perceber que as forças armadas nacionais têm buscado modernizar o aparato militar
que dispomos, em especial com projetos em parceria internacional. Uma vez que o setor
demanda altos investimentos em tecnologia de ponta, a questão orçamentária se mostra
preponderante. Pode-se argumentar como o setor de defesa (governo e indústria) é uma das
principais fontes de geração e difusão de inovações tecnológicas, como demonstra o Prof. Dr.
Carlos Medeiros Aguiar, acerca da formação do sistema nacional de inovações dos EUA, mas
em sua leitura, mesmo este aspecto deve ser mediado por outras ponderações de ordem
política e econômica.
O mundo contemporâneo tem vivido uma crescente de governos autocráticos chegando ao
poder, conforme apresenta o pesquisador Dr. Diego Lopes da Silva, e sua correlação com
aumento de gastos militares pode ser pensada a partir de dois pontos: democracias liberais
restringem tais gastos de forma a evitar tensionamentos na dinâmica da segurança
internacional e disputas de orçamento público entre outras áreas; governos autocráticos, por
sua vez, em vista do apoio militar de que dispõem para repressão doméstica, aumentam estes
gastos. Assim, mais governos autocráticos no mundo geram um aumento no gasto militar
global.
Para o pesquisador, o caso do Brasil, embora não se trate de uma autocracia, já que possui
instituições democráticas ativas, não deixa de ser emblemático para compreender a escalada
de autoritarismo e o respectivo financiamento das forças de segurança. Conforme relata, a
relação dos militares brasileiros com o atual governo é explícita e os ganhos do Ministério da
Defesa expressivos. Entre 2018 e 2020 cargos federais ocupados por militares dobraram, e em
2020 autoridades oficiais declararam a proposta de fixar os gastos militares em 2% do PIB.
Conforme apresentado neste Informe, a distribuição do orçamento da Defesa tem sido alvo
de críticas que questionam o peso dos custos com pessoal e encargos. Além disso, os militares
têm sido excluídos das reformas propostas pelo governo que impactam o funcionalismo
público. Assim, é importante apontar, nas discussões contemporâneas sobre a busca pela
modernização do aparato de defesa nacional, que o Brasil vivencia uma agenda de cortes
estruturais no investimento público comandada pela equipe econômica do atual governo. Ou
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seja, os esforços de catching up do aparato de defesa precisam ser inseridos no cenário
adverso para requisição de maior financiamento, em que possíveis contingenciamentos não
devem ser descartados.
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GEDES- Grupo de Estudos de Defesa e
Segurança Internacional
Fundado em 2001, o GEDES é um grupo multidisciplinar
que reúne graduandos, pós-graduandos, mestres e
doutores dedicados a analisar questões relativas à Paz,
Defesa e Segurança Internacional, favorecendo a troca
de informações entre seus pesquisadores através da
promoção de reuniões de leitura e discussão.

Nossos produtos
Observatório de Política Exterior
Observatório Sul-Americano de Defesa e FA
Observatório de Conflitos
Cenários Prospectivos
ERIS – Defesa e Segurança Internacional
ATLAS da Defesa Sul-Americana
Rede Nacional de Estudos Estratégicos
Dicionário de Segurança e Defesa

ObDEF- Observatório Brasileiro de
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