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Defesa: Questões Conceituais



4Política de Defesa: Questões Gerais
Política de Segurança Nacional: a política de segurança nacional envolve dois conceitos: 

a dissuasão (detterence) e a Defesa:

• Dissuasão:desencorajar o inimigo de qualquer ação militar, mostrando-lhe que o 
custo e o risco pela perda é maior que o seu benefício.

• Defesa:redução dos custos e riscos ao país no caso da falha de nossa postura de 
dissuasão.

Política de Defesa: objetiva compatibilizar a capacidade de combate e os custos das forcas 
armadas com as metas políticas dos governos na cena internacional.

Descontinuidades na capacidade combatente: ter sempre em mente a constante 
atualização da capacidade de defesa nacional com a novas tendências do setor militar e atualização da capacidade de defesa nacional com a novas tendências do setor militar e 
da industria de defesa.

Aspecto temporal: a política de defesa implica em um investimento de longo prazo e com 
grande inércia. Importante que o planejamento seja preparado com as reais necessidades 
do país e restrições orçamentárias do governo.

Atuação da Defesa em Tempo de Paz:

1. Desenvolvimento de Programas Tecnológicos

2. Reequipamento

3. Treinamento de Pessoal

4. Programas de Governo: sociais, préstimos a auxílios a catástrofes, construção de 
obras, etc. 



5Política de Defesa: Componentes*
1) Forcas Armadas: o ponto central de qualquer política de defesa é a busca sistemática e 

competente da possibilidade de se resolver um eventual conflito armado em termos favoráveis. 
As 5 dinâmicas da capacidade de combate são:

i) Elemento humano:treinamento de soldados e praças, sargentos e suboficiais; 
capacitação de um oficialato competente em toda complexidade de manutenção e 
operação militar; criação e preservação de quadros e mecanismos capazes de articular as 
demandas políticas com as possibilidades das forças.

ii) Combined Arms (Armas combinadas):forma pela qual as capacidades de tropas 
diferentemente armadas são forjadas em poder de combate, incluindo o mútuo suporte 
de coordenação entre os diferentes armamentos e equipamentos.

iii) Logística: Nem as tropas mais bem preparadas e articuladas podem seguir o combate 
sem alimentação, munição e equipamento. É necessário dispor de acervos de bens e 
serviços que permaneçam ociosos na paz à eventualidade do conflito.

iv) Comando, Controle, Comunicações, Inteligência e Computação (C³IC): componente 
necessário para que os comandantes possam exercer suas atividades por meio da 
transmissão de informação e monitoramento do cumprimentos das metas. Nem sempre a 
aquisição de armamentos é a melhor alternativa. É preciso ponderar a aquisição pelos 
meios de sua manutenção e operacionalidade à luz dos recursos disponíveis.

v) Prontidão: trata-se a situação em que as tropas estarem prontas para lutar. Há 4 tipos de 
prontidão (Tática, Operacional, Estrutural e a Mobilizacional). A correta dosagem de 
cada uma é polêmica, envolve diferente custos e planejamento.

* Proenca Jr. e Diniz (1998)
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2) Estrutura Integrada de Comando e Planejamento Militar:

• Em função das peculiaridades dos ambientes em que operam, cada força desenvolveu 
perspectivas e métodos próprios, que caracterizam culturas organizacionais distintas. 

• Porém, a guerra é fundamentalmente uma só: todas as operações em mar, terra e ar estão 
voltadas para a produção de resultados em terra. 

• Uma estrutura integrada de comando e planejamento busca assegurar que as 
peculiaridades nascidas das competências diferenciadas das três forças nunca sejam um 
obstáculo para sua ação coordenada. A integração é possível com esforços de 
compatibilização e padronização, onde o modo integrado – joint – tem prioridade sobre 
o de cada força.

3) Institucionalidade Governamental para a Defesa:trata-se do inter-relacionamento, 
formal e informal, entre as forças armadas, tomadas em conjunto, com as demais agências 
governamentais.

• É comum que as necessidades correntes não sejam facilmente ou imediatamente 
enquadráveis nas estruturas vigentes por motivos técnicos ou políticos.

• Particularidade do sigilo das informações da Defesa: Inteligência tem um papel crucial 
na estratégia de Defesa. Existem 3 tipos de inteligência: Branca (quando se busca a 
informação quando esta está publica), cinza (informações não públicas) e preta 
(informações secretas).

• No Brasil inexiste regulamentação explícita sobre o caráter sigiloso das informações. O 
sigilo pode criar incentivos ruins a manterem tendências inerciais e acrítica.

* Proenca Jr. e Diniz (1998)



7Política de Defesa: Componentes* e Análise Econômica
4) Política Declaratória e Prática Concreta:Trata-se dos mecanismos da compatibilização 

da política de Estado brasileira em relação aos demais Estados na cena internacional.

• Política declaratória trata-se dos objetivos, compromissos e limites de relacionamento 
com outros Estados.

• As agências de inteligência são ferramentas imprescindíveis para que se possa distinguir 
a política declaratória da prática concreta, isto é, o que se realmente faz.

• A complexidade da prática concreta pode, por inércia ou simples desatenção, produzir 
situações dúbias ou induzir análises inapropriadas do emprego ótimo dos meios de força.

Economics of Defense:Refere-se a utilização de modelos econômicos para inferências sobre a 
política de Defesa.

* Proenca Jr. e Diniz (1998)

política de Defesa.

• Bem Público Puro: Defesa é o exemplo mais clássico da definição de um bem público 
como não-rival e não-excludente, sendo o Governo o principal agente responsável pela 
provisão desse bem. 

• Dissuasão: trata-se de um problema de otimização na qual um país calcula os custos de 
invasão e os retornos gerados pela ocupação (em termos de extração das riquezas).  No 
equilíbrio, o montante de recursos alocados em Defesa deve ser proporcional às riquezas  
do país (elevar os custos ao invasor).  Esse cálculo, no entanto, não reconhece as 
complexidades da política internacional, além do papel da ONU -conselho de segurança.

• Economia Política: observa-se nos Estados Unidos o problema dos lobbies da Indústria 
Bélica para a (super)alocação pública na área de Defesa. Na medida em que se desenvolve 
uma indústria nacional bélica, a pressão por gastos públicos aumentam.
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Política de Defesa do Brasil



9Política Nacional de Defesa (Decreto nº 5.484 de 2005)
• A Política Nacional de Defesaestabelece os objetivos e diretrizes para o preparo e 

emprego da capacitação nacional (setores militar e civil), em todas as esferas de governo 
para a Defesa Nacional.

• Identifica como áreas prioritárias (maior vulnerabilidade brasileira):
(i) Amazônia: fortalecimento da presença militar, ações de desenvolvimento 
socioeconômico e ampliação da cooperação com países vizinhos.
(ii) Atlântico Sul: dispor de meios com capacidade de exercer a vigilância e defesa das 
águas brasileiras, bem como manter a segurança das linhas de comunicações marítimas.

• Exército: aumentar a presença na região amazônica, além da capacidade de mobilização.

• Marinha: aumentar proteção a plataforma continental brasileira (Convenção da UN sobre • Marinha: aumentar proteção a plataforma continental brasileira (Convenção da UN sobre 
Direito do Mar permitiu ao Brasil estender os limites de sua Plataforma Continental)

• Aeronáutica: ampliar controle do espaço aéreo (articulação com países vizinhos), assim 
como o desenvolvimento da capacidade aeroespacial.

• Política Externa: propugna uma ordem internacional baseada na democracia, 
multilateralismo, cooperação, proscrição de armas químicas, biológicas e nucleares e 
busca da paz entre nações. O Brasil condena o terrorismo e apóia soluções emanadas pela 
ONU.

• Orientações Estratégicas: contribuir para a elevação da segurança do País, tanto em 
tempo de paz, quanto em situação de conflito. Adota-se como ação preventiva a 
valorização da diplomacia.



10Política Nacional de Defesa (Decreto nº 5.484 de 2005)
• Pressupostos Básicos das Orientações Estratégicas:  (i) fronteiras e limites perfeitamente 

definidos e reconhecidos internacionalmente. (ii) estreito relacionamento com países 
vizinhos e comunidade internacional com base na confiança e respeito mútuo. (iii) 
rejeição a guerra de conquista.  (iv) busca da solução pacífica de controvérsias (v) 
valorização dos foros multilaterais. (vi) existência de forças armadas modernas, 
balanceadas e aprestadas. (vii) capacidade de mobilização nacional.

• Indústria de Defesa: desenvolvimento dessa indústria (incluindo o domínio de 
tecnologias de uso dual) objetivando o abastecimento seguro e previsível de materiais e 
serviços de defesa. 

• Integração Regional da Indústria de Defesa: objetiva o desenvolvimento mútuo, 
ampliação dos mercados e a obtenção de autonomia estratégica.ampliação dos mercados e a obtenção de autonomia estratégica.

• Missões de Paz: ampliar a presença e projeção do Brasil no concerto mundial e reafirmar 
seu compromisso com a paz e cooperação dos povos.

• Novas ameaças: desenvolver estrutura ágil capaz de prevenir ataques terroristas e 
minimizar os danos de possível ataque cibernético.

• Principais Diretrizes (além das já mencionadas, total = 25): (iv) incrementar a 
interoperabilidade entre as Forças, ampliando o emprego combinado; (v) aprimorar 
vigilância, controle e defesa das fronteiras – inclusive marítima e aérea; (ix) Implantar 
Sistema Nacional de Mobilização e aprimorar logística militar; (xvii) estimular a 
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e capacidade de produção de materiais 
e serviços de defesa.



11Estratégia Nacional de Defesa: Marinha

Fonte: Defesa (2009)



12Estratégia Nacional de Defesa: Exército

Fonte: Defesa (2009)



13Estratégia Nacional de Defesa: Aeronáutica

Fonte: Defesa (2009)



14Redimensionamento da Defesa Brasileira
• O objetivo da Defesa Brasileira exposto na Política Nacional de Defesa prevê uma postura 
pacífica, priorizando a diplomacia por meio dos fóruns de negociações multilaterais, e 
dotando as forças armadas de estrutura para a resposta a agressões externas.

• O redimensionamento da Defesa Brasileira é um fator chave para o planejamento 
estratégico militar eficaz e otimização da aplicação dos recursos orçamentários.

• Flores (2004), por exemplo, sugere um processo de redimensionamento deveria deslocar a 
ênfase das concepções de Exército-guarnição (já em curso) e de Marinha para campanhas 
oceânicas e projeção além mar e enfatizar:

• Unidades leves dimensionalmente modestas, dotadas de boa tecnologia e 
mobilidade tática.

• Um pequeno núcleo de choque (artilharia, blindados).

• Unidades  terrestres e anfíbias para operações especiais. 

• Capacidade de deslocamento estratégico com apoio logístico. 

• Controle do mar em defesa do litoral e de interesses no mar costeiro. 

• Aviões de defesa aérea e de ataque, para problemas limitados em teatros restritos, 
incluindo-se no processo os sistemas de armas fundamentais. 

• Além, é claro, dos meios apropriados para a Amazônia e para implementar o direito 
no território, mar costeiro e espaço aéreo. 

• Tudo conjugado com a revisão da distribuição territorial e das unidades cujas 
razões de ser merecem reavaliação.
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Analise do Ambiente Internacional 
de Segurançade Segurança



16Global Peace Index 2010

World’s Global Peace Index 2010

• O Global Peace Index calculado com base em 24 variáveis: despesas em defesa (%PIB), taxa de 
homicídio, probabilidade de haver ataques terroristas, tamanho do exercito, arsenal bélico, etc. 
• O Brasil e considerado um pais “médio” em termos pacifico. O que atrapalha o pais são os altos 
índices de violência interna.
• Entre os vizinhos: Colômbia e Venezuela pertencem ao grupo com índice mais alto de violência.

Source: Institute for Economics and Peace (2010)



17Situação Atual da Segurança Internacional
• De acordo com SIPRI (2010), em nível global, a violência 
criminosa está mais espalhada que a violência política. A queda 
de conflitos armados desde o inicio dos anos 90 não 
proporcionou redução na taxa de homicídios. Observa-se uma 
tendência crescente das atividades criminosas no mundo.

• O ano de 2009 esta caracterizado como um período em que 
houve um forte aumento dos crimes transnacionais:

• Aumento da Pirataria na Somália

• Trafico de ópio no Afeganistão que financia grupos 
rivais e políticos.

• Trafico do drogas no México.

Source: SIPRI (2010)

• Trafico do drogas no México.

• SIPRI (2010) defende a idéia que a solução política para 
conflitos deve-se ter como prioridade o combate ao crime 
organizado. Apenas dessa forma e possível o reconstrução e 
ampliação da capacidade funcional do estado.

• Em 2010, observou-se um novo acordo para redução do 
arsenal nuclear entre EUA e Rússia.

• SIPRI indica como novo desafio a comunidade internacional, 
a regulação das tecnologias de uso dual para evitar sua má-
utilização

• Em relação a 2008, os conflitos que tiveram aumento no 
numero de mortes estão associados aos EUA (Afeganistão), 
Colômbia, Somália e Paquistão.



18Numero de Militares Ativos por Pais
• No contexto global, o Brasil e o 14o. maior exercito do mundo com 370 mil militares ativos e 
1.600 mil na reserva.

• Entre os 10 maiores exercito do mundo, apenas um não esta localizado na Ásia (os EUA).

• Na América do Sul a Colômbia tem o segundo maior exercito com 285 mil militares.

World Active Troops

Source: Wikipedia (many sources)
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Rank Flag State Active Reserve
Total = Active + 

Reserve
Active per 1000 

Capita

1 China 2,255,000 1,200,000 3,455,000 1.7

2 United States 1,473,900 1,458,500 2,932,400 4.8

3 India 1,325,000 1,155,000 2,480,000 1.1

4 Russia 1,037,000 2,400,000 3,437,000 7.3

5 North Korea 702,000 7,300,000 8,002,000 29.2

6 South Korea 655,000 3,040,000 3,695,000 13.1

7 Pakistan 650,000 528,000 1,178,000 3.8

8 Iran 550,000 125,000 675,000 7.4

9 Turkey 540,000 352,000 892,000 7.6

10 Vietnam 484,000 5,000,000 5,484,000 5.5

11 Egypt 450,000 254,000 704,000 5.8

12 Myanmar 428,250 0 428,250 8.6

World Troops: Number of Military Personnel by Count ries

Numero de Militares Ativos por Pais

Source: Wikipedia (many sources)

13 Indonesia 400,000 400,000 800,000 1.7

14 Brazil 371,000 1,600,000 1,971,000 1.9

15 Thailand 306,600 200,000 506,600 4.8

16 Syria 296,000 132,500 428,500 13.5

17 Taiwan 290,000 1,653,500 1,943,500 12.6

18 Colombia 285,554 0 285,554 6.3

19 Germany 284,500 358,650 643,150 3.5

20 Saudi Arabia 275,000 20,000 295,000 10.7

21 Iraq 273,618 0 273,618 8.9

22 Sri Lanka 266,700 10,800 277,500 13.2

23 Mexico 259,770 300,000 559,770 2.4

24 France 259,050 419,000 678,050 4

25 Bangladesh 252,000 470,000 722,000 1.6

26 United Kingdom 240,200 195,300 435,500 3.9

27 Afghanistan 240,000 0 240,000 8.5

28 Japan 239,900 44,400 284,300 1.9

29 Italy 230,350 65,200 295,550 3.8



20Despesa Mundial em Defesa e a Crise Internacional
• A crise financeira parece ter não afetado as despesas militares. Houve aumento não apenas das 
despesas, mas também da produção e transferências (comercio) de armas. A tendência global das 
despesas da área militar depende fortemente da evolução dos conflitos no Iraque e Afeganistão.

• Em 2009 foram gastos USD $ 1.531 bilhões na área militar, aumento de 6% real em relação ao ano 
de 2008.

• A Administração de Obama continuou elevando as despesas militares, porém realocando as 
prioridades dos sistemas de armas para o aumento em sistemas de informação e comunicações.

Despesa Mundial em Defesa (2000 – 2009)

Source: SIPRI (2010)



21Despesa Mundial em Defesa: The Top 15 Budgets
Ranking: The Top 15 World’s Largest Defense Budget in 2009

Source: SIPRI (2010)



22Situação Internacional das Armas Nucleares
• Em janeiro de 2010, oito paises – Estados Unidos, Rússia, 
Inglaterra, Franca, China, Índia, Paquistão e Israel possuíam mais de 
7.500 armas nucleares em operação.

• Se forem considerados as armas nucleares em operação, 
armazenadas (em situação ativa e inativa) e em fase de 
desmontagem, o total de armas nucleares chegam a 22.600. 

• O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968 
reconhece legalmente 5 paises como detentores de armas: Estados 
Unidos, China, Franca, Rússia e Inglaterra. Atualmente estes paises 
estão implantando novos sistemas de armas nucleares ou anunciaram 
que irão implantar em breve. Nenhum pais anunciou a intenção de 
acabar com seu estoque nuclear. 

Source: SIPRI (2010)

acabar com seu estoque nuclear. 

• Índia, Paquistão e Israel são detentores de armas nucleares de facto. 
Eles continuam desenvolvendo um novo sistemas de mísseis capaz 
de lançar armas nucleares, alem de estarem expandindo sua 
capacidade de produção de combustível nuclear.

• Em abril 2010, Estados Unidos e Rússia abriram formalmente 
negociações para a nova estratégia de redução de armas nucleares. 
Alem disso, em 2009, as Nações Unidas aprovaram a expansão da 
área livre de armas nucleares para África e Ásia Central.

• Houve pouco progresso nas negociações com a Coréia do Norte e o 
Irã sobre seus programas nucleares. A Coréia do Norte anunciou sua 
intenção de realizar um segundo teste nuclear em 2009 e o Irã foi 
muito criticado por não relatar as UN a criação de uma nova unidade 
de enriquecimento de urânio. 
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• A Convenção de Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estoque e Uso de 
Armas Químicas e de sua Destruição (CWC) trata-se de um acordo 
internacional para controle da produção, estoque e uso das armas químicas.

World’s Chemical Weapons Convention: Parties and We apon’s Holders

Situação Internacional das Armas Químicas

Source: SIPRI (2010)

State parties of the Chemical Weapons 
Convention

State parties which have declared stockpiles 
of chemical weapons and/or are known to have 
chemical weapons production facilities 



24A Agenda Brasileira no Ambiente Internacional*
• Estados Unidos: Não há dúvidas que esse país é a potência hegemônica militar do mundo.  O 
Brasil deve continuar desenvolvendo um diálogo aberto e maduro, respeitando as diferenças e 
explorando as convergências.

• Sucessão de Hegemonias:A idéia do Brasil como um pólo de uma “mundialização” positiva, 
voltada para a edificação de uma “pátria humana” pode ganhar força com a perspectiva da 
decadência dos EUA como potência e da eventual transformação do próprio Brasil em ator 
hegemônico.

• Multilateralismo: O interesse do Brasil é revigorar o multilateralismo como uma “expressão 
internacional” da democracia. A idéia é criar um ambiente sistematicamente mais equilibrado.

• Conselho de Segurança da ONU:O Brasil deve continuar empenhado e em tornar-se um 

*Fonte: Ministério da Defesa – Brasil no Cenário Internacional de Defesa e Segurança (2004)

• Conselho de Segurança da ONU:O Brasil deve continuar empenhado e em tornar-se um 
membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Esse status, uma vez adquirido, deveria 
ser utilizado não como mero recurso de poder adicional, mas como um instrumento de 
transformação de “quadros normativos” desequilibrados.

• Participação do Brasil em Forças de Paz:a conveniência de o Brasil ampliar sua presença em 
Forças de Paz decorreria, não somente de questões de princípio, mas como de projeção de poder 
político e militar.

• América do Sul:Brasil deve seguir consolidando um espaço próprio de atuação no 
subcontinente americano, procurando sedimentar percepções comuns e reforçar a confiança 
mútua, além de uma integração das indústrias de defesa.

• Vulnerabilidades: Acredita-se as maiores vulneráveis nacionais são a Amazônia e Atlântico 
Sul, devendo o governo ampliar sua presença nessas áreas..
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Defesa e Política Fiscal no Brasil



26Comparativo Internacional Despesas em Defesa
• O Brasil possui a 14º maior tropa e o 11º maior orçamento de defesa do mundo. 
• Comparações internacionais com o objetivo de indicar sub ou sobre alocação de recursos 
no setor de defesa são complexas uma vez que dependem de uma serie de fatores como 
extensão territorial, população, geopolítica regional, conflitos internos, terrorismo, crimes 
transnacionais, etc. Os países da Asia, por exemplo, gastam mais em Defesa em média que os 
países dos demais continentes. 
• A geopolítica pacífica regional (America do Latina) favorece a não necessidade de altos 
gastos em Defesa. A principal ameaça refere-se aos crimes transnacionais especificamente ao 
tráfico de drogas.
• Comparando com os países vizinhos (próximo slide), o Brasil tem um gasto em defesa 
compatível ao padrão regional (em relação a população, extensão territorial e PIB).

Os 15 Maiores Orçamentos de Defesa do Mundo (2009)
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27Comparativo Regional das Despesas em Defesa
Orçamento de Defesa na América Latina em 

USD Milhões (2009)
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Despesa Realizada do Governo Federal por Órgão Supe rior - 2009

PrevidênciaJ. Trabalho

J. Federal
2%

Integração
2%

Outros
16%

• O Ministério da Defesa tem o terceiro maior orçamento do Governo Federal. 

• Gasto Global: ter-se em mente que há despesas de Defesa fora do Ministério como, por 
exemplo, na FINEP ou CNPq, assim como políticas sociais e de infra-estrutura que estão 
sendo executadas pelo Ministério.

A Importância da Despesas no Governo Federal

Source: SIGA – Senado Federal (2010)
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Evolução da Despesa Total do Min. Defesa
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• As despesas do Ministério da Defesa 
apresenta tendência crescente desde o ano 
de 2003.

• Em 2003 houve uma queda do valor 
nominal provocado pela redução da 
execução dos investimentos em 50%, além 
de menor amortização de dívidas.

• Em 2009, as despesas tiveram um 
crescimento de 14% nominal puxada pelo 
aumento salarial e dos investimentos.

Evolução da Despesas do Ministério da Defesa

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolução da Despesa Total da Defesa (% PIB)

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(%
 P

IB
)

aumento salarial e dos investimentos.

• Em relação ao PIB, o Ministério da Defesa 
apresentou uma queda de 0,5% de 2001 para 
2003 e, partir daí, permaneceu no patamar de 
1,5%.

• Em 2009 houve um pequeno aumento para 
1,63% PIB puxado pelo crescimento de 40% 
dos investimentos realizados nos programas 
de reaparelhamento das forças e segurança de 
vôo /controle do espaço aéreo.

Fonte: SIGA – Senado Federal (2010)

Fonte: SIGA – Senado Federal (2010)
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Perfil das Despesas do Ministério da Defesa

Evolução do Perfil do Gasto do Ministério da Defesa (% Total)
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• Como visto em slides anteriores, o gasto em Defesa no Brasil (alocação)é compatível com 
os demais países vizinhos.O problema que se verifica refere-se ao perfil desse gasto.

• Aproximadamente 50% do gasto em Defesa é direcionado para pagamentos de 
aposentadorias e pensões.

• O investimento total (incluindo para modernização e re-aparelhamento) recebem menos de 
10% do total de recursos. Esse perfil não parece compatível com a tendência moderna do 
setor militar.
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Perfil das Despesas do Ministério da Defesa

Programa 2009

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 24.320.105.263,85

0750 - APOIO ADMINISTRATIVO (INCLUSIVE PESSOAL ATIVO) 16.474.203.915,28

0632 - REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 1.374.180.388,19

0637 - SERVIÇO DE SAÚDE DAS FORÇAS ARMADAS 1.219.472.608,38

0626 - REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL 1.016.563.503,76

0622 - PREPARO E EMPREGO DO PODER NAVAL 974.261.932,90

0621 - PREPARO E EMPREGO DA FORÇA AÉREA 898.291.804,12

0623 - SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO 829.100.271,93

0620 - PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE 761.207.919,89

0906 - OPERAÇÓES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS EAMORTIZAÇÓES) 490.849.040,99

Despesa Realizada do Ministério da Defesa (em R$)

0906 - OPERAÇÓES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS EAMORTIZAÇÓES) 490.849.040,99

0628 - REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 452.685.148,40

0631 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA 320.480.487,82

1401 - REPARAÇÃO DE VIOLAÇÓES E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 287.840.107,20

0630 - DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL 265.647.347,94

0181 - BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO - BRASIL CAMPEÃO 257.078.670,74

0629 - TECNOLOGIA DE USO NAVAL 185.349.432,33

0643 - CALHA NORTE 182.209.286,14

1029 - RESPOSTA AOS DESASTRES E RECONSTRUÇÃO 170.653.986,34

8032 - PREPARO E EMPREGO COMBINADO DAS FORÇAS ARMADAS 147.258.499,51

0639 - SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO AQUAVIÁRIA 140.919.917,86

0642 - TECNOLOGIA DE USO TERRESTRE 105.108.334,19

DEMAIS 409.594.258,67

TOTAL 51.283.062.126,43

Fonte: SIGA – SENADO FEDERAL (2009)
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Sistema de Previdência e Pensão dos Militares

CRITÉRIOS Militares Servidores Civis

Última Reforma Medida Provisória N. 2.131, de 2000) Emenda Constitucional N. 41, de 2003

Tempo Mínimo de Contribuição  30 anos  35  anos homens / 30 anos mulheres 

Idade Mínima  Não há  60 anos homens / 55 anos mulheres 

Contribuição ao Regime de 
Previdência

 7,5% da remuneração  11% da remuneração 

Contribuição dos Servidores 
Aposentados

 Sim  Sim 

Valor Máximo do Benefício de 
Aposentadoria

 Não há 
 Sim, para os novos servidores após a 

regulamentação da E.C. 41/2003 
Regime de Pensão para Conjuge ou 

Dependentes menor
 Convegente às Regras da Seguridade 

Social 
 Convegente às Regras da Seguridade 

Social 
 a) Militares que ingressaram após 

2000:   Não há. 

Comparação Regras do Regimes Previdenciários dos Servidores Civis e Militares

Curiosidade: Breve Histórico sobre a Pensão Vitalícia para as Filhas 
• A Pensão Vitalícia para as filhas não se trata de um benefício exclusivo dos militares. Esse benefício era previsto 
para servidores civis (Lei N. 3.373, de 12 de março de 1958) e para os segurados da previdência social (Lei N. 
3.373, de 12 de março de 1958).
• De acordo com Guerzoni Filho (2003), essa vantagem não tem, hoje, justificativa previdenciária, sendo resquício 
de um período em que as mulheres, pela sua total dependência masculina, não tinham como se sustentar sem se 
casarem.
• Esse tipo de pensão foi extinta para os servidores civis (Lei N. 8.112, de 11 de dezembro de 1990) e para os 
segurados da seguridade social (Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991).
• Na época que foi extinta para os servidores civis e os segurados da seguridade (setor privado), não foi dado 
qualquer opção para manterem esse benefício.

2000:   Não há. 
 b) Militares que estavam na ativa em 
2000: Sim, desde que contribuam com 

1,5%* (*observe que esse benefício não 
tem qualquer sustentação atuarial). 

Regime de Pensão Vitalícia para 
Filhas

 Não há desde 1990 
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• Devido a manutenção do benefício das pensões vitalícias em 2000 (para os militares da 
época), os gastos com pensões continuará pressionando as despesas do Ministério pelos 
próximos 70 anos. Inclusive, será o principal componente da folha de pagamento (valor 
superior aos militares ativos e aposentados) por aproximadamente 50 anos! 

Vinculo Regime Geral Civis - Executivo Civis - Legislativo Civis - Judiciário Militares
Ativos / Contribuintes 40.680.621              601.117                   26.724                     114.337                   325.683                   
Aposentados 15.076.295              374.488                   6.655                       19.578                     136.415                   
Pensionistas 6.457.846                247.833                   3.072                       5.907                       145.475                   
Total 62.214.762              1.223.438                36.451                     139.822                   607.573                   

Razão Pensionistas / Total 0,10 0,20 0,08 0,04 0,24
Razão Pensionistas / Aposentados 0,43 0,66 0,46 0,30 1,0 7

COMPARATIVO DOS REGIMES DE PREVIDENCIA - QUANTITATI VO ANO 2009

Projeção do Pagamento de Benefícios do Regime dos Militares (2008 – 2082)

Fonte: SRH/MPOG e MPS

Projeção do Pagamento de Benefícios do Regime dos Militares (2008 – 2082)

Fonte: PLDO 2010
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Além do Orçamento, melhorando a 
eficácia da Defesa: a Gestão eficácia da Defesa: a Gestão 

Administrativa e Patrimonial
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• O Ministério da Defesa possivelmente é o órgão do 
Setor Público com maior carteira de imóveis.

• Vários imóveis da Defesa estão em áreas muito 
valorizadas pelo fato das cidades brasileiras terem 
crescido ao redor desses quartéis / comandos.

• Exemplo: em Recife, a Aeronáutica tem um 
hospital na Av. Boa Viagem – beira mar (área mais 
nobre da cidade).

• A alienação de imóveis e a realocação de tropas 
para áreas não tão valorizadas ou para outras regiões 

Zona Sul da Cidade do Recife

Source: SIPRI (2010)

para áreas não tão valorizadas ou para outras regiões 
(o Plano Nacional de Defesa, por exemplo, 
recomenda o deslocamento de efetivos para o Arco 
Amazônico), poderia alavancar recursos para o 
investimento na modernização das forças.

• Problema dos Incentivos:Possivelmente o maior 
problema da gestão patrimonial é a dos incentivos. 
Não há garantias à Defesa, caso ela aliene algum 
imóvel, que esses recursos não serão contigenciados 
para sua execução no orçamento.Esse pode ser uma 
situação conveniente para a elaboração de um PPI 
para a Modernização/Realocação da Defesa.
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• Ferreira (2004) aponta possíveis áreas onde a Defesa poderia melhor sua eficiência e 
alavancar recursos para sua modernização:

(i) Substituir o atual contingente por uma Força profissional menor, altamente 
capacitada e equipada.

(ii) Alienar as propriedades das Forças Armadas localizadas nos centros urbanos 
para a aquisição de equipamentos e construção de instalações no interior.

(iii) Unificar os serviços comuns as três Forças (saúde, formação e logística) 
aproveitando as economias de escala e escopo para economizar recursos.

(iv) Obter recursos, por meio de parcerias com o setor privado, para a 
manutenção dos programas de fabricação de submarinos, veículo lançador de satélites e da manutenção dos programas de fabricação de submarinos, veículo lançador de satélites e da 
IMBEL.

Estudo de Caso: As Reformas Administrativas da Defe sa Alemã [OECD (2005)]
• O Governo da Alemanha implantou em 2002 uma política de melhoria da eficiência do 
orçamento da Defesa garantindo que todos os recursos economizados seriam reinvestidos em 
seu próprio portfolio.
• Com esse programa, as tropas militares foram reduzidas de 340.000 para 255.000, além de 
haver economias nas áreas de tecnologia da informação, vestimenta, frotas e administração de 
imóveis.
• As economias pelo ganho de eficiência são investidas para a modernização das Forças e em 
equipamentos (incentivos). 
• Desde 2002, o governo Alemão já arrecadou EUR 600 milhões apenas nas vendas de ativos 
móveis e imóveis.
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Industria de Defesa
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• Bitzinger (2009) aponta uma hierarquia mundial da indústria de Defesa que afeta a natureza da 
produção de armamentos e sua relação dentro do mercado global de defesa. Essa hierarquia 
classifica os países em 3 grupos:

(i) Critical Innovators: países que estão na fronteira tecnológica da produção de armas.  São 
capazes de suportar elevadíssimos investimentos em P&D. Neste grupo estão os Estados Unidos 
e os quatro maiores produtores europeus (Inglaterra, França, Itália e Alemanha).

(ii) Adapters and Modifiers: responsáveis pela adaptação e possível modificação das 
tecnologias desenvolvidas pelo primeiro grupo. Neste grupo estão (i) países com pequena e 
restrita indústria de defesa, mas relativamente sofisticada: Austrália, Canadá, República Checa, 
Noruega, Japão e Suécia; (ii) países em desenvolvimento com modesto complexo militar-
industrial: Argentina, Brasil, Indonésia, Irã, Israel, Singapura, África do Sul, Coréia do Sul, industrial: Argentina, Brasil, Indonésia, Irã, Israel, Singapura, África do Sul, Coréia do Sul, 
Taiwan e Turquia; (iii) países em desenvolvimento com um complexo grande de indústrias de 
defesa, porém faltando ainda uma pesquisa e desenvolvimento independente: Índia e China. 

(iii) Copiers or Reproducers: países que possuem um estoque muito limitado de armamento e 
geralmente com capacidades de produção com um baixo índice tecnológico: Egito, México e 
Nigéria.

• Despesas Militares:Com o fim da guerra fria, as despesas globais em defesa caíram 35% na 
década de 90. A diminuição do orçamento da defesa se manteve na década seguinte (sec. XXI), 
exceto os Estados Unidos que elevaram suas despesas.

• Concentração:  Devido a redução de recursos e globalização, a indústria de defesa sofreu 
redução do número de firmas (fusões e aquisições). O índice de concentração elevou, as cinco 
maiores empresas passaram de 22% das vendas mundiais em 1990 para 44% em 2003.
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• Internacionalização da Indústria: a indústria passou a ter uma forte dependência das 
vendas externas no seu faturamento, abrindo, inclusive, unidades de produção em outros 
países. A BAE Systems, por exemplo, teve apenas 22% do faturamento originário do 
Governo Britânico em 2007. A Thales gerou 75% do faturamento fora da França em 2008, 
a Dassault 70% e a Saab 68%.

• Maior Barganha:com essa tendência de redução das encomendas domésticas para a 
indústria de defesa (exceto Estados Unidos), os firmas tem facilitado as ofertas para os 
compradores internacionais por meio de: industrial participation (offsets), transferência de 
tecnologia e investimento externo direto (incorporando essas “ofertas” já como parte do 
custo de se fazer negócios).

• Tecnologia de Uso-Dual: o papel das tecnologias de uso dual (militar e comercial) • Tecnologia de Uso-Dual: o papel das tecnologias de uso dual (militar e comercial) 
aumentou  nas últimas duas décadas, especificamente nas áreas: (i) tecnologia da 
informação; (ii) sistemas espaciais; (iii) construção e design de navios; além de (iv) novos 
materiais (como compositores e ligas especiais).

• Tecnologia da Informação: desenvolveu-se um aumento de capacidade dos 
computadores, avanços em comunicação, microeletrônica e miniaturização. O objetivo é 
promover melhorias nas áreas de C³IC.

• Tendênciasda Indústria de defesa mundial: (i) mudança da natureza da guerra(dado a 
assimetria de armamentos dos países) para conflitos mais informais e do tipo guerrilha.; 
(ii) Taxa de obsolescência de aeronavesinduz a novos investimentos para sua troca; (iii) 
novo ambiente de segurança internacional demanda novos tipos de missões militares; (iv) 
novas tecnologias de combate ao terrorismo (TI); (v) aumento do outsourcing dos serviços.
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• A industrialização da Defesa em áreas menos desenvolvidas é um fenômeno 
consideravelmente novo, ocorrendo sua difusão somente após a Segunda Guerra Mundial.

• Modelo Clássico da Indústria de Defesa: Crença baseada nos países já desenvolvidos na 
qual a indústria de defesa pode ser desenvolvida de forma progressiva com tecnologias 
sofisticadas e autônomas originadas pelo país por meio de P&D. Esse modelo assume que 
as autoridades estão interessadas em estabelecer uma capacidade combatente independente 
e autônoma, com uma completa gama de armamentos. 

• Crítica ao Modelo Clássico: Boutin (2009) menciona que atualmente é muito difícil, 
mesmo para países desenvolvidos, desenvolver qualquer tecnologia sem a dependência de 
importação de vários inputs dos armamentos (fenômeno da globalização). Dessa forma, 
países em desenvolvimento que adotaram a estratégia de autonomia, produzem países em desenvolvimento que adotaram a estratégia de autonomia, produzem 
equipamentos simples, bom baixo teor tecnológico, levantando dúvidas sobre a eficácia 
dessa capacidade combatente.

• Modelo “Export-Oriented”: Os casos de sucesso da indústria bélica de países em 
desenvolvimento, como Coréia do Sul e Singapura, baseiam-se em uma indústria orientada 
para a exportação (de preferência com tecnologias de uso-dual), altamente integrada com o 
sistema industrial transnacional, permitindo acesso a P&D de ponta, além de acordos 
comerciais para produção por diversos agentes. Neste caso, essa estratégia é incompatível 
com a idéia de autonomia, porém o país mantém uma indústria atualizada e lucrativa, ou 
seja, base para um processo sustentável no longo prazo. 

• Caso EMBRAER: Boutin (2009) cita a EMBRAER como um caso de sucesso de uma 
“industrialização limitada” de gerou bases para exportações lucrativas ao País.
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• Defesa (2004) reconhece que, devido ao montante de recursos necessários de 
investimento em ciência, tecnologia e desenvolvimento de produtos, a indústria de defesa 
tende a ser deficitária.

• Defesa (2004) indica dois conjuntos de ações que poderiam contribuir para redução dessa 
tendência deficitária:

(i) Aumentar a Escala de Produção: por meio de acordos de cooperação militar com 
países amigos ou pela adoção de padrões internacionais pela indústria nacional.

(ii) Incrementar o retorno do investimento pelo efeito “spin off” por meio da 
produção de bens também para uso civil. A implementação desse efeito depende 
da estrutura de incentivos construída. Há vários exemplos sucesso e insucesso do da estrutura de incentivos construída. Há vários exemplos sucesso e insucesso do 
desenvolvimento de tecnologias de uso dual.

• Cláusulas de off set: Intensificação das cláusulas de transferência tecnológicas podem 
permitir o desenvolvimento de tecnologias similares (ou adaptadas), devendo a Defesa 
fazer o cálculo do quão competitivo pode ser o Brasil para a fabricação desse produto.

• Redimensionamento da Defesa vs. Indústria: A definição dos ramos industriais que o 
Brasil pode desenvolver deve, obviamente, está em consonância com o projeto de Defesa 
(mais moderna e enxuta), além de áreas em que se podem ter benefícios de uso tecnológico 
dual e maior vantagem comparativa de produção em relação ao resto do mundo.

• Mercado Consumidor: A venda de armas brasileiras pode se dá no (i) MERCOSUL 
(apesar de gerar um efeito negativo de ter vizinhos mais armados, elevando nossas 
necessidades também) e (ii) Nações Unidas que é um grande comprador.
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    1     2   BAE Systems   UK   A Ac El MV Mi SA/A Sh 32 420    29 860        95

Arms Sales / 
Total Sales 

2008 (%)

Sales 
2008 

(USD bi)

Sales 
2008 

(USD bi)
SectorsCountryCompany

Rank 
2007

Rank 
2008

Top 20 Largest Arms Producing Companies

• Em 2008, as maiores 100 industrias bélicas do mundo (fora da china) aumentaram suas receitas em 
USD $39 bilhões, alcançando uma receita total de USD $385 bilhões.

• Os conflitos no Iraque e Afeganistão continuam a influenciar fortemente as vendas de equipamentos 
militares, principalmente veículos armados, veículos aéreos não-tripulados (UVAs) e helicópteros.

• Observa-se uma hegemonia norte-americana da industria bélica, porém em 2008, pela primeira vez, 
uma empresa européia tornou-se a maior do ranking.

• As vendas da Rússia também aumentaram, destinando armas principalmente para China, Índia e 
Algéria.

    1     2   BAE Systems   UK   A Ac El MV Mi SA/A Sh 32 420    29 860        95
    2     3   Lockheed Martin   USA   Ac El Mi Sp 29 880    29 400        70
    3     1   Boeing   USA   Ac El Mi Sp 29 200    30 480        48
    4     4   Northrop Grumman   USA   Ac El Mi Ser Sh Sp 26 090    24 600        77
    5     5   General Dynamics   USA   A El MV SA/A Sh 22 780    21 520        78
    6     6   Raytheon   USA   El Mi 21 030    19 540        91
    S     S   BAE Systems Inc.   USA   A El MV SA/A 19 970    14 910      100
    7     7   EADS   W. Europe   Ac El Mi Sp 17 900    13 100        28
    8     9   Finmeccanica[f]   Italy   A Ac El MV Mi SA/A 13 240    9 850        53
    9     8   L-3 Communications   USA   El Ser 12 160    11 240        82
  10   10   Thales   France   A El MV Mi SA/A Sh 10 760    9 350        58
  11   11   United Technologies   USA   Ac El Eng 9 980    8 760        17
  12   12   SAIC   USA   Ser Comp(MV) 7 350    6 250        73
  13   16   KBR[g]   USA   Ser 5 730    5 000        50
  14   13   Computer Sciences Corp.   USA   Ser 5 710    5 420        34
  15   15   Honeywell   USA   El 5 310    5 020        15
  16   19   ITT Corp.   USA   El 5 170    3 850        44
  17   17   Rolls-Royce[h]   UK   Eng 4 720    4 580        28
  18   23   Almaz-Antei[i]   Russia   Mi 4 340    2 780        94
  19   25   AM General [j]   USA   MV 4 040    2 670        . .
  20   –   Navistar[k]   USA   MV 3 900    370        26

Source: SIPRI (2010)

Top 100 Arms Producers

Region
No. 

Companies

Arms 
sales (USD 

bi)
USA 44 229.9
W. Europe 34 122.1
Russia 7 10.8
Israel 4 7.0
Japan 4 6.9
India 3 4.2
South Korea 2 1.8
Singapore 1 1.3
Canada 1 0.7
Total 100 384.7
Source: SIPRI (2010)
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Rank Supplier 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

1 USA 7,220     5,694     5,091     5,596     6,750     6,600     7,394     7,658     6,090     6,795     64,886     

2 Russia 3,985     6,011     5,773     5,202     6,260     5,321     6,156     5,243     6,026     4,469     54,447     

3 Germany 1,603     821        892        1,697     1,067     1,875     2,510     3,002     2,499     2,473     18,439     

4 France 1,055     1,270     1,308     1,288     2,194     1,633     1,577     2,342     1,831     1,851     16,350     

5 UK 1,484     1,257     915        617        1,180     915        808        987        1,027     1,024     10,214     

6 Netherlands 280        203        243        342        208        583        1,221     1,322     554        608        5,563       

7 China 272        496        515        632        282        306        599        412        544        870        4,928       

8 Italy 189        217        400        312        214        743        525        706        424        588        4,318       

9 Sweden 306        830        185        515        305        537        417        367        457        353        4,271       

10 Israel 354        360        414        358        612        315        282        379        271        760        4,104       

11 Ukraine 288        661        244        430        202        281        557        799        269        214        3,945       

12 Spain 46          7            120        156        56          108        757        565        603        925        3,343       

13 Switzerland 176        193        157        174        250        267        306        324        467        270        2,584       

World Arms Transfers (Exporters) 2000 - 2009 (in USD bi llions) 

14 Canada 110        129        170        255        268        235        231        343        236        177        2,154       

15 South Korea 8            165        104        29          48          94          228        80          163        918          

16 Belarus 295        51          65          80          50          24          35          6            292        898          

17 Poland 45          71          46          72          43          17          236        148        76          93          846          

18 Belgium 24          36          34          15          47          161        58          19          228        217        839          

19 South Africa 18          29          16          43          71          24          129        148        161        154        792          

20 Uzbekistan 340        170        4            90          604          

21 Czech Republic 78          87          59          64          1            68          45          31          33          19          485          

22 North Korea 13          77          161        126        40          415          

23 Finland 9            24          25          33          23          27          97          24          67          40          368          

24 Norway 3            42          93          96          77          12          14          1            2            17          356          

25 Austria 21          15          82          3            3            3            61          93          16          33          329          

26 Turkey 15          5            23          38          20          46          61          35          43          36          321          

27 Slovakia 92          73          33          72          7            18          8            303          

28 Denmark 20          1            8            59          173        1            5            3            15          12          296          

29 Brazil 26          44          1            28          26          72          49          246          

Others 133        226        411        279        347        403        320        215        376        340        3,050       

18,141   19,052   17,506   18,924   21,056   20,557   24,528   25,443   22,766   22,640   210,613   

Source: SIPRI (2010)

TOTAL



44O Mercado Global de Armamento: Importadores

Rank Supplier 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
1 China 2,015       3,366       2,819       2,207       3,080       3,511       3,831       1,474       1,481       595          24,379       
2 India 911          1,242       1,872       2,802       2,227       1,036       1,257       2,179       1,810       2,116       17,452       
3 South Korea 1,262       623          461          680          986          686          1,650       1,758       1,821       1,172       11,099       
4 Greece 710          725          491          2,241       1,528       389          598          1,796       563          1,269       10,309       
5 UAE 243          186          213          695          1,246       2,198       2,026       938          748          604          9,098         
6 Turkey 1,170       553          1,009       438          187          1,005       422          585          578          675          6,621         
7 Australia 364          1,191       647          798          505          470          682          629          380          757          6,423         
8 Egypt 788          848          701          613          601          628          777          676          214          217          6,063         
9 Israel 357          131          326          275          844          1,113       1,117       859          665          158          5,845         
10 USA 301          449          453          533          512          501          581          731          808          831          5,700         
11 UK 829          1,221       726          765          243          27            333          702          506          288          5,639         
12 Singapore 622          220          235          88            384          543          52            368          1,123       1,729       5,364         
13 Pakistan 158          397          533          592          385          332          262          613          939          1,146       5,357         

World Arms Recipients (Importers) 2000 - 2009 (in U SD billions) 

14 Algeria 418          553          237          197          272          156          308          471          1,518       942          5,071         
15 Japan 431          498          425          433          386          301          459          469          584          391          4,378         
16 Chile 179          42            63            174          56            400          1,041       723          577          231          3,487         
17 Malaysia 30            26            131          135          48            51            410          546          541          1,494       3,411         
18 Poland 159          55            295          376          242          97            459          1,006       623          94            3,405         
19 Taiwan 574          408          271          96            329          763          625          12            12            102          3,193         
20 Saudi Arabia 80            59            555          159          1,161       148          185          64            115          626          3,152         
21 Canada 550          519          385          135          326          106          102          427          427          80            3,058         
22 Spain 332          174          236          163          222          307          287          323          361          430          2,836         
23 Iran 415          482          414          289          133          78            470          344          91            91            2,807         
24 Italy 37            70            196          540          447          148          420          488          189          112          2,646         
25 Norway 263          148          92            4              6              14            469          494          536          576          2,602         
26 Venezuela 108          105          50            13            9              23            442          805          764          172          2,491         
27 South Africa 16            23            4              2              2              181          689          768          387          139          2,209         
28 Indonesia 171          27            63            398          82            31            58            577          241          452          2,100         
29 Brazil 124          529          223          109          79            192          193          207          212          210          2,079         

Others 4,525       4,184       3,378       2,976       4,531       5,120       4,324       4,412       3,952       4,941       42,339       

18,141     19,052     17,506     18,924     21,056     20,557     24,528     25,443     22,766     22,640     210,613     

Source: SIPRI (2010)

Total
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46Policy Recommendations: Princípios Gerais
1) Estrutura Integrada de Comando e Planejamento Militar.

• Informações estratégicas / sigilosas tornam difícil a análise externa da eficiência 
alocativa e técnica da Política de Defesa Nacional. No entanto, indica-se aqui princípios 
gerais para uma boa gestão.

• Procurar adequar (ao máximo) o planejamento de aquisições, estruturas de C³IC, infra-
estrutura logística, treinamento de oficiais e preparo da tropa a um projeto integrado de 
preparação das forças ao atendimento das metas da Política de Defesa.

• Avaliar a factibilidade técnica do atendimento das especificações emanadas do planejamento 
integrado das forças a torná-lo mais realista com a realidade da sociedade brasileira.  

2) “Equilíbrio das Forças” não é necessariamente a estratégia ótima.
• Na disputa cotidiana por recursos, o resultado comum é a divisão relativamente igual 

dos recursos entre as três forças. Esse resultado pode gerar alocações não integradas (e dos recursos entre as três forças. Esse resultado pode gerar alocações não integradas (e 
não ótimas) dos recursos para a estratégia de defesa. 

• A Segurança e Defesa Nacional trata-se de uma estratégia a ser executada da maneira 
mais eficiente possível, independentemente do ator envolvido.  

• É necessária uma instância mediadora com competência específica para definir essa 
estratégia integrada cujo foco principal é eficiência econômica (técnica e alocativa) e 
eficácia do uso das armas.

3) Tentar sempre melhorar a eficiência da política de Defesa em tempos de paz.
• Manter / Expandir política de treinamentos e balizar eficientemente a prontidão 

operacional e estrutural (esta última trata-se do esqueleto das unidades em que o simples 
influxos de tropas e equipamentos possam produzir unidades operacionalmente prontas).

• Continuar com a utilização do Min. Defesa como executor de importantes políticas 
sociais e de infra-estrutura.



47Policy Recommendations: Questões Orçamentárias
1) Alterando o Perfil do Gasto: uma Questão de Incentivos

• O montante das despesas da Defesa no Brasil está compatível com os países vizinhos da 
América do Sul (região tradicionalmente pacífica), porém o perfil desse gasto (com mais 
de 50% em aposentadorias e pensões) não está em consonância com as tendências 
modernas do setor militar onde a atualização tecnológica é uma questão crucial.

• O problema associado a realocação de recursos está na estrutura de incentivos do 
processo orçamentário brasileiro. Não há garantias que qualquer valor poupado pelo 
órgão com as despesas obrigatórias (pessoal, aposentadorias e pensões) possa ser 
disponibilizado como recurso adicional discricionário ao executor ao longo do tempo.

• Exemplo: pode-se fazer uma negociação da reforma das aposentadorias e pensões dos  
militares (próximo slide) na qual a poupança gerada seria disponibilizada de forma 
discricionária para o reaparelhamento, logística, treinamento, etc. discricionária para o reaparelhamento, logística, treinamento, etc. 

2) Gestão Administrativa e Patrimonial: Importante de Fonte de Recursos
• Na mesma linha dos incentivos, a alienação dos imóveis podem servir como uma 

importante fonte de financiamento para a construções de instalações mais modernas em 
áreas menos valorizadas ou para o deslocamento de tropas para as áreas de maior 
vulnerabilidade como o Arco Amazônico.

• Ferreira (2004) sugere reformas administrativas que podem reduzir custos como: (i) 
substituir o atual contingente por uma força menor, altamente capacitada e equipada; (ii) 
economias de escala e escopo por meio da unificação de serviços comuns as três forças 
(saúde, formação e logística) e (iii) obtenção de parcerias com o setor privado para os 
programas de reaparelhamento.

• Estudo de Caso: Defesa Alemã conseguiu melhor sua eficiência (exército menor e mais 
equipado) por meio desse tipo de incentivo.



48Policy Recommendations: Regime de Previdência
1) Convergência do Regime de Previdência dos Militares aos demais Servidores.

• Primeiro passo, sugere-se igualar o regime previdenciário dos militares aos servidores civis:
i) Elevação do tempo de contribuição para 35 homens e 30 mulheres.
ii) Idade mínima de aposentadoria de 60 anos homens e  55 anos mulheres.
iii) Elevação das contribuições para 11% da remuneração.
iv) Acabar com o tempo de contagem da escola militar para fins de aposentadoria. 

• Em meu trabalho anterior “Social Security: Importance, Problems and Reform Agenda” 
recomendo uma regra transição para que os diversos regimes de previdência próprios 
convirjam para um único regime no longo prazo, com regras de transição progressivas para os 
servidores da ativa.

• Caso a sociedade brasileira decida favorecer a categoria dos militares, aumentem os salários 
dele agora! O correto incentivo para atrair os melhores profissionais são bons salários, não dele agora! O correto incentivo para atrair os melhores profissionais são bons salários, não 
conceder benefícios de aposentadorias e pensões.

2) Devolver o recolhimento das Pensões Vitalícias das Filhas e extinguir esse benefício.
• Não há justificativa para manter esse benefício em uma sociedade moderna com as mulheres 

cada vez mais presentes e em condição de igualdade no mercado de trabalho.
• Sugere-se duas possíveis propostas que evitam dificuldades políticas para a extinção desse 

benefício, uma vez que os militares já estejam contribuindo (apesar da contribuição total paga 
(9%) ser ainda inferior ao que os civis pagam):

i) Devolver os recursos arrecadados aos militares (1,5%), por meio de pagamentos 
parcelados em um horizonte de 2 a 5 anos (corrigidos monetariamente) para reduzir o 
impacto fiscal da medida.

ii) Pode-se manter as contribuições em 1,5% da remuneração, porém os beneficiários, no 
futuro, só receberão o equivalente às contribuições pagas sem gerar déficit atuarial para 
o Sistema.



49Policy Recommendations: Demais Questões
1) Conselho de Segurança da ONU

• Ter uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto, 
garante ao Brasil menor vulnerabilidade às ameaças externas e maior poder para as 
negociações diplomáticas.

• O Brasil deve continuar os esforços diplomáticos para ter essa vaga. Com a 5ª 
maior extensão territorial, 5ª maior população e o 8º maior PIB do mundo (além de 
potência emergente) o Brasil é um candidato natural à vaga.

2) Indústria de Defesa

• Seguir o modelo “export-oriented” integrado com o mercado industrial • Seguir o modelo “export-oriented” integrado com o mercado industrial 
internacional, buscando acesso a P&D de ponta e formando acordos comerciais 
com as demais indústrias.

• Buscar sempre o desenvolvimento que possibilite o uso tecnológico dual. Dessa 
forma pode-se ampliar o mercado beneficiário dessa indústria, além de possível 
financiamento privado para parte dos investimentos.

• Explorar as vantagens comparativas que o país dispõe no momento em que se 
definem os ramos industriais que devam ser lançados. O Brasil é um grande 
detentor dos insumos básicos para a produção de material bélico.

• Um passo de cada vez: tentar desenvolver um ramo (ou indústria) a cada momento 
(limited defense industriazation). Dessa forma busca-se maior focalização dos 
esforços em determinado projeto, antes de iniciar-se outros. 
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Obrigado!
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pedrojucamaciel@gmail.com
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Backup Slides
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Total Troops (Active + Reserves)

Numero de Militares Ativos + Reservas por Pais

Source: Wikipedia (2010)



Folha de Pagamento dos Militares (PLOA 2010)


