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RESUMO 

 

O trabalho apresenta um mapeamento do processo de aquisição de fardamentos na Força 

Aérea, bem como o orçamento voltado para ele. Mostra também o seu custo e maiores 

dificuldades, de forma a apontar os benefícios da implementação da Gestão Estratégica de 

Suprimentos no âmbito da Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica, a qual possibilitaria 

a criação de uma Base Industrial de Defesa sólida. 

 No primeiro capítulo é feita uma introdução ao tema, mostrando o panorama geral do 

processo de aquisição do setor de Defesa e a apresentação do problema de pesquisa. 

No capítulo 2, é apresentado o referencial teórico do trabalho, mostrando a importância 

de cada um na pesquisa. O objetivo do trabalho aparece no capítulo 3, apresentando as maiores 

dificuldades e os custos do processo de aquisição, bem como os benefícios da implementação 

de uma Gestão Estratégica de Suprimentos no âmbito da FAB e, especificamente, na 

Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica (SDAB). 

Ainda, é mostrado no texto o alinhamento do estudo com Política Nacional de Defesa 

(PND), definindo e apresentando a Base Industrial de Defesa (BID) brasileira e propondo sua 

expansão, abrangendo o setor de fardamento e de material de Intendência.  

Com relação à metodologia, o trabalho consiste em um estudo de caso e uma revisão 

bibliográfica concomitantemente, levantando a eficiência administrativa do processo de 

aquisição de fardamento do Comando da Aeronáutica. 

No capítulo 5, foi apresentada a evolução do orçamento militar brasileiro e suas 

ramificações e especificidades, analisando, inclusive, o orçamento voltado para fardamento na 

FAB no período de 2000 a 2020. Foi realizada uma comparação com as despesas militares 

brasileiras e de outros países da América Latina e dos Estados Unidos da América (EUA).  



 
 

Em seguida, no capítulo 6, é analisada a evolução da logística nas Forças Armadas, 

incluindo as influências da Logística Militar na empresarial e vice-versa, a gestão logística e os 

maiores stakeholders da logística na FAB.  

No capítulo 7, é apresentado o conceito de Base Industrial de Defesa, bem como suas 

especificidades. Ainda, discorre-se sobre as Empresas Estratégicas de Defesa e sobre os 

produtos de Defesa (PRODE). 

Por conseguinte, no capítulo 8, foi mostrado o mapeamento do processo de aquisição de 

fardamento na Força Aérea Brasileira (FAB), apresentando a nova parceria entre a Subdiretoria 

de Abastecimento (SDAB) e o SENAI CETIQT. 

O estudo concluiu que o militar brasileiro custa em média o mesmo que o militar 

americano, em termos de PIB. Isso significa que o Brasil se encontra alinhado no seu dispêndio 

com Defesa em relação a grandes potências e, com relação aos demais países da América 

Latina, é proporcionalmente o que menos gasta. Isso demonstrou que, um melhor 

gerenciamento do orçamento de Defesa, com reestruturações remuneratórias, possibilitará uma 

descentralização maior de recursos para investimentos em estruturas, sistemas e produtos de 

Defesa. 

Outrossim, o trabalho apresentou uma iniciativa pioneira no âmbito das FFAA, com a 

parceria entre o SENAI CETIQT e a Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica (SDAB) 

voltada para o setor de fardamento. Isso teve como objetivo primordial diminuir os lapsos 

temporais entre as licitações e entregas, diminuir o número de itens analisados rejeitados, bem 

como atenuar o número de processos para sanções às empresas. 

Desta forma, ao final da pesquisa foram propostas sugestões para mitigar as maiores 

dificuldades apresentadas no processo de aquisição de fardamento do âmbito da Subdiretoria 

de Abastecimento (SDAB) do Comando da Aeronáutica (COMAER). 



 
 

Palavras-chave: Base Industrial de Defesa, Orçamento Militar, Logística Militar, Economia de 

Defesa



 
 

ABSTRACT 

This work presents a mapping of the uniforms acquisition process in the Brazilian Air 

Force (FAB). In the first chapter, an introduction is made to the theme showing the general 

overview of the defense sector acquisition process and presentation of the research problem. 

In chapter 2, the theoretical framework of this work is presented, showing the 

importance of each one in the research. The objective of this work is presented in chapter 3, 

which discusses the analysis of the study objective, presenting the greatest difficulties and costs 

of the acquisition process, as well as the benefits of implementing a Strategic Supply 

Management within the scope of FAB and, specifically, in the Aeronautical Supply 

Subdirectory (SDAB). 

In addition, the study's alignment with the National Defense Policy (PND) is shown in 

the text, defining and presenting the Brazilian Defense Industrial Base (IDB) and proposing its 

expansion to include the uniforms and equipment material. 

Regarding the methodology, this work consists of a case study and a bibliographic 

review simultaneously, raising the administrative efficiency of the acquisition process of 

uniforms of the Brazilian Air Force.  

In chapter 5, the evolution of the Brazilian military budget and its ramifications and 

specificities were presented, including an analysis of the budget for uniforms at FAB from 2000 

to 2020. In addition, a comparison was made with Brazilian military expenditures and other 

countries in Latin America and the United States of America (USA). 

Then, in chapter 6, the evolution of logistics in the Armed Forces was analyzed, 

including the influences of military logistics in the business and vice versa, logistics 

management and the major stakeholders of logistics in FAB.  



 
 

In chapter 7 presents the concept of Defense Industrial Base and your specificities. 

Furthermore, there is talk about Strategic Defense Companies and Defense Products (PRODE). 

Therefore, in chapter 8, a mapping of the uniforms acquisition process in the Brazilian 

Air Force was presented, including a new partnership between the Supply Subdirectory (SDAB) 

and SENAI CETIQT. 

This study concluded that the Brazilian military costs on average the same as the 

American military, in terms of GDP. This means that Brazil is aligned with its expenditure on 

defense in relation to major countries and, in relation to other countries in Latin America, it is 

proportionally the one that spends the least. This demonstrated that better management of the 

Defense budget, with remuneration restructuring, will enable greater decentralization of 

resources for investments in Defense structures, systems and products. 

Furthermore, this work presented a pioneering initiative within the scope of the Armed 

Forces, with the partnership between SENAI CETIQT and the Supply Subdirectory (SDAB) 

aimed at the uniforms sector. This has the primary objective of reducing the time lapses between 

bids and deliveries, reducing the number of items analyzed rejected, as well as reducing the 

number of processes for sanctions against companies.  

Thus, at the end of this research, suggestions were proposed to mitigate the greatest 

difficulties presented in the process of acquiring uniforms within the scope of the Subdirectory 

for Supply (SDAB) of the Brazilian Air Force. 
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1. Introdução 

De acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), composta por 

27 países membros1, espera-se que o setor de Defesa de um país possua um investimento de 

aproximadamente 2% do PIB. O Brasil busca alcançar esse patamar de forma a se equiparar às 

grandes potências mundiais. Entretanto, o Congresso Nacional não vem debatendo o assunto, 

já que o setor não possui grande apelo político no país, em virtude da ausência de conflitos 

bélicos recentes, da baixa probabilidade de envolvimento em novos conflitos e da "rixa" 

histórica causada pelo regime militar. 

De acordo com Flores (2011), existem quatro razões para o ínfimo interesse da 

sociedade acerca dos assuntos de Defesa Nacional: o preconceito gerado pelas interferências 

militares no país, a falta de oportunidade para o clientelismo, o fato de a Defesa Nacional não 

gerar votos para políticos e a ausência de ameaça bélica para o protagonismo brasileiro. 

Outrossim, Alsina Júnior (2009) ressalta o desconhecimento institucional e técnico por 

parte dos parlamentares quando se trata de assuntos de Defesa, o que dificulta o diálogo entre 

civis e militares. Todavia, essa visão vem mudando ao longo dos anos, o que se pode verificar 

no atual governo Bolsonaro.  

Após a criação do Ministério da Defesa em 1999, pelo então presidente Fernando 

Henrique Cardoso, cuja intenção era aproximar a sociedade, políticos e militares nos assuntos 

relacionados à Defesa, o governo continuou encontrando dificuldades em conduzir as questões 

atinentes à Defesa Nacional devido ao pouco conhecimento demonstrado pelos governantes, 

congressistas e pela sociedade.  

 
1 Membros da OTAN: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da América, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, 

Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Reino Unido, República Tcheca e 

Turquia. (Fonte: http://www.nato.int/nato-welcome/index.html) 
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Posto isso, fica evidente que o orçamento destinado a cada Força Armada possui um 

componente político que depende diretamente do grau de relacionamento entre os líderes 

militares (parte do poder executivo) e legislativo, ficando com os primeiros a responsabilidade 

de evidenciar aos últimos a importância do tema e, consequentemente, a necessidade de maiores 

investimentos na área. Entretanto, segundo Amorim Neto (2010), as comissões de Defesa 

dentro do Congresso Nacional não são equipadas da forma necessária para exercer sua 

autoridade e poder de supervisão. Tendo em vista a alta rotatividade dos seus membros, estes 

não adquirem a experiência necessária e a expertise. 

Com o objetivo específico de identificar alguns dos aspectos relacionados à distribuição 

de orçamento para a área de Defesa, em especial para a Força Aérea, serão realizadas análises 

acerca dos investimentos em Defesa no Brasil e da distribuição do orçamento de Defesa entre 

as Forças Armadas. 

Para a realização das análises, foram utilizados os dados disponibilizados pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão2 de execução orçamentária referentes ao 

período de 2004 a 2019 e a dotação orçamentária proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

para 2019. Em complemento, foram utilizados os dados de execução orçamentária do período 

de 2011 a 2019, retirados do SIOP/SIAFI3. Ainda, foram utilizados os dados do Produto Interno 

Bruto (PIB) nominal divulgados pelo IBGE4. Adicionalmente, alguns dos resultados foram 

comparados aos do banco de dados de gastos militares divulgados pelo SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute)5, instituto internacional de pesquisa na área de 

 
2 Os dados de execução orçamentária estão disponíveis no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão: http://www.planejamento.gov.br/ministerio.asp?index=8&ler=s1154. 
3 SIOP: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento; SIAFI: Sistema Integrado de Administração 

Financeira do Governo Federal. 
4 Dados relativos ao PIB brasileiro divulgados pelo IBGE no site Séries Históricas e Estatísticas: 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/. 
5 SIPRI é um instituto internacional independente dedicado a pesquisas sobre conflito, armamento, controle de 

armas e desarmamento. Fundado em 1966, o SIPRI fornece dados, análises e recomendações, com base em 

dados abertos, para o público interessado. Os valores já encontram-se atualizados monetariamente. A base de 

dados sobre gastos militares está disponível em: https://www.sipri.org/databases/milex 
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Segurança e Defesa. Ressalto que foram utilizados os dados fornecidos pelo CAE, referentes 

aos Processos Administrativos de Apuração de Irregularidade de 2019 e 2020, e os dados da 

planilha de controle do laboratório de análise de materiais da SDAB referentes ao ano de 2020. 

De forma a elucidar os dados do problema atual, foram retirados do Portal da 

Transparência do Governo Federal as informações a respeito das despesas previstas para o ano 

de 2019, conforme ilustrado no Gráfico 1. Destas despesas do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social, o Ministério da Defesa em 2019 é responsável por 7,1% do total, o que 

corresponde a R$ 107.026.041.899,00, considerando os recursos provenientes da Fonte Tesouro 

e demais fontes de recursos. Deste total, no exercício de 2019, R$ 81.137.627.772,00 foram 

destinados a despesas com pessoal e encargos, o que corresponde a 75,8% dos recursos do 

Ministério da Defesa. Em contrapartida, 3,9% foi destinado a investimentos no âmbito da 

Defesa, em produtos de Defesa, Pesquisa e Desenvolvimento, infraestrutura de Defesa, entre 

outros. Em 2019, do total do orçamento da União destinado às despesas de investimento, 0,67% 

foi destinado ao Ministério da Defesa, de um total de R$ 119.562.878.835,00. 

 

Gráfico 1- Orçamento Inicial em 2019 de despesas por Órgão Superior. Portal da 

Transparência do Governo Federal, 2019. 
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No exercício de 2019, conforme a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)6, 

o montante do orçamento destinado à Defesa Nacional encontrou-se aquém, em termos de 

valor, somente dos destinados à Previdência e Assistência Social, Encargos Sociais, Saúde, 

Trabalho e Educação. 

Cabe destacar, ainda, que o orçamento total destinado às Forças Armadas representa 

mais de 90% do total atribuído à pasta da Defesa, sendo, desta forma, representativos os gastos 

em Defesa no Brasil. 

Outrossim, no que se refere ao orçamento destinado ao Comando da Aeronáutica 

(COMAER), conforme gráfico 2, as despesas vinculadas a encargos de pessoal são ainda 

maiores, representando 78,4% de todas as despesas destinadas à Força. As despesas de 

investimento do COMAER representam 7,7% do total, frente aos 3,3% do Exército Brasileiro 

e aos 6,4% da Marinha.  

 

Gráfico 2-Comparativo entre os grupos de despesas do COMAER. (SIOP, 2020) 

 

Pode-se verificar que a maior parte do orçamento do Ministério da Defesa destinado às 

Forças Armadas é direcionado às atividades de custeio e não de investimento. Isso torna cada 

 
6 No Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos 

orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias. 
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vez mais importante a otimização de recursos, principalmente no que tange às aquisições de 

produtos de Defesa.  

Entretanto, no âmbito do COMAER, a partir de dados obtidos no SIOP, a partir de 2012, 

com o início dos projetos estratégicos, as despesas de investimentos foram maiores do que as 

de custeio. Dentre os principais projetos estratégicos da carteira da FAB, estão o Projeto de 

Aquisição de Caças (FX-2) e os de Desenvolvimento e Aquisição de Cargueiro Tático Militar 

(KC-X e KC-390).  

 

Gráfico 3-Evolução das Despesas de Investimento do COMAER. (SIOP,2020) 

 

Conforme previsto na Política Nacional de Defesa (PND,2020), um dos objetivos 

nacionais de Defesa é a promoção da autonomia tecnológica e produtiva na área de Defesa. 

Desta forma, torna-se primordial o fortalecimento e especialização de fornecedores em todas as 

áreas demandadas pelo setor de Defesa, fortalecendo, assim, a Base Industrial de Defesa. 

Especificamente para o setor de fardamento, atualmente existe uma crescente busca pela 

continuidade no fornecimento e pela qualidade dos materiais de Intendência adquiridos pela 

Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica (SDAB). Hoje em dia, a Administração enfrenta 

uma extensa burocracia nos certames licitatórios de aquisição que, juntamente com a falta de 

especialização da indústria e dificuldades logísticas da cadeia de suprimento, torna o processo 

de aquisição cada vez mais complexo e com prazo exíguo.  
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 Cumpre informar que a palavra “aquisição” neste trabalho se refere a compra de 

fardamento e material de Intendência. O processo de compras é extenso e envolve mais 

atividades do que aquelas relacionadas diretamente com as atividades de obtenção de materiais, 

que ficaria encarregada, em princípio, de selecionar fontes de suprimento e acompanhar os 

pedidos. A atividade de compras engloba: assegurar a descrição completa e adequada das 

necessidades, informações de preço, colocação de pedidos, verificações fiscais, manutenção de 

arquivos de registros e manutenção de relações com fornecedores.  

Outrossim, a especificidade dos materiais a serem adquiridos e a limitada capacitação 

dos fornecedores se tornaram os maiores obstáculos para uma Gestão Logística e de 

Suprimentos eficiente na Subdiretoria de Abastecimento da Força Aérea Brasileira.  

Este trabalho se propõe a identificar os benefícios da implementação da Gestão 

Estratégica de Suprimentos no âmbito da Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica, com 

o objetivo de atender a Política Nacional de Defesa e possibilitar a criação de uma sólida Base 

Nacional de Defesa. Contribuirá, ainda, na definição de diretrizes que nortearão a 

implementação e o funcionamento desse modelo de gestão logística. 

Durante o Governo Médici (1969-1974), o Brasil experimentou uma fase de grande 

desenvolvimento econômico, conhecido como “milagre brasileiro”. No mesmo período, 

ocorreu um incentivo governamental que propiciou o período de maior desenvolvimento da 

indústria armamentista nacional, com a finalidade de reforçar o poder militar, ganhando, assim, 

autonomia no plano internacional (Brigagão e Proença Júnior, 1988, p. 87-89). 

Em 2005 ocorreu a criação do Projeto Pró-Defesa, o qual já se encontra na quarta edição, 

e surgiu a partir de um convênio assinado com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). O Projeto busca fomentar a cooperação entre Instituições de 

Ensino Superior militares e civis, com vistas à implementação de projetos de pesquisa 

científico-tecnológicas, voltados à formação de pessoal especializado em Defesa Nacional, 
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contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o pensamento brasileiro na área (Livro 

Branco de Defesa Nacional, 2020). Como fruto do Projeto Pró-Defesa, foi criada a Associação 

Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE), que faz o papel de 

elo entre as indústrias e o setor governamental para agilizar e comercializar, em melhores 

condições, o produto nacional de Defesa. A ABIMDE tem como missão: 

Congregar, representar e defender os interesses 

das empresas associadas, contribuindo na formulação de 

políticas públicas para o setor de Defesa, e para a criação 

e manutenção de uma Base Industrial, Logística, 

Científica, Tecnológica & Inovação forte e saudável, 

voltadas para a Defesa, em consonância com os objetivos 

de soberania nacional e da Constituição Brasileira. 

 

Atualmente, de acordo com os dados obtidos no site da Associação, o Brasil possui 199 

indústrias de Defesa associadas. Dessas, a maioria está relacionada a itens bélicos. Portanto, 

torna-se cada vez mais necessário o incentivo à especialização da indústria logística voltada 

para a área de Defesa, especialmente à indústria têxtil. 

O cenário econômico e orçamentário nacional atual, somado à escassez de fornecedores, 

vêm gerando o cancelamento de contratos e a postergação de investimentos das Forças 

Armadas. Esses fatos representam um desafio crescente à manutenção da capacidade produtiva 

do setor de Defesa do país.  

Ainda, não há estudo teórico de referência que oriente os gestores e planejadores 

públicos de aquisições de materiais militares das classes I (fardamento) e II (subsistência) na 

execução de suas tarefas e quais seriam os benefícios e barreiras para a implementação de uma 

Gestão Estratégica de Suprimentos.  

Segundo Wallace e Xia (2015), o conceito de Gestão Estratégica de Suprimentos (do 

inglês, Strategic Sourcing) foca na rede de fornecimento, na criação de valor, nas incertezas, 

riscos e capacidades de resposta da cadeia de suprimentos. Assim, o estudo a respeito da 

implementação de uma Gestão Estratégica de Suprimentos relacionada ao setor de 



25 
 

abastecimento da FAB ganha destaque, visto que o setor logístico é primordial para a garantia 

da operacionalidade da Aeronáutica, sendo, portanto, ponto crítico da disponibilidade militar. 

A relevância do tema também pode ser percebida no grande número de trabalhos 

apresentados no IX Congresso CONSAD de Gestão Pública, que ocorreu em junho de 2016 em 

Brasília. Dos 50 painéis de trabalhos do CONSAD, oito se relacionavam com o tema de 

compras públicas, com um total de 24 trabalhos apresentados (CONSAD, 2016).  

Segundo Schmidt e Assis (2011), compras públicas são o processo por meio do qual o 

governo busca obter bens e serviços necessários ao seu funcionamento, em conformidade com 

as leis e as normas vigentes. Ainda, segundo os autores, as compras do setor público possuem 

como objetivo principal o cumprimento das diversas missões governamentais, mas é inegável 

que a utilização mais articulada do potencial desta demanda pode viabilizar outros objetivos 

também associados ao processo de desenvolvimento econômico. Vale ressaltar, que o papel 

principal dos gerentes em Defesa é produzir capacidade militar através de um planejamento 

cuidadoso e uso eficiente e eficaz de todos os recursos disponíveis.
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2. Referencial Teórico 

2.1 Strategic Sourcing 

De acordo com Anderson e Katz (1998), Strategic Sourcing é uma metodologia que utiliza 

o conceito de Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership) para determinar a estratégia 

de compra para diferentes categorias de compras, de acordo com seu valor, para o alcance dos 

objetivos internos e de satisfação dos clientes. A metodologia é essencial para o estudo porque 

se baseia em contratos de prazos longos e na melhoria do relacionamento com o mercado 

fornecedor, com o objetivo de agregar valor ao processo de compra. Nela, são verificados, além 

dos preços finais pagos pelos serviços ou aquisições, o custo total em todas as etapas do ciclo 

de vida do produto ou serviço adquirido.  

Existem diferentes formas de metodologias na literatura para a implantação de Strategic 

Sourcing. Segundo A. T. Kearney (2005, [s.p.]), o processo de compras estratégicas é composto 

por sete etapas: 

a) Levantamento do perfil da família;  

b) Desenvolvimento de estratégias de suprimentos;  

c) Criação do portfólio de fornecedores; 

d) Definição do direcionamento da implementação;  

e) Seleção dos fornecedores competitivos; 

f) Integração operacional com os fornecedores, e 

g) Benchmarking e melhoria contínua. 

 

Já a metodologia para Anderson e Katz (1998) é composta por seis etapas:  

a) Criação do plano anual;  

b) Desenvolvimento de requerimentos;  
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c) Desenvolvimento da estratégia de compras;  

d) Avaliação e seleção de fornecedores;  

e) Aquisição, e 

f) Gerenciamento do relacionamento com os fornecedores. 

 

O estudo da Strategic Sourcing é de extrema relevância pois, devido ao conceito, pode-se 

estruturar uma cadeia de suprimento de Defesa mais robusta, composta de fornecedores de 

armamentos, bens e serviços voltados para a segurança nacional. A cadeia de suprimentos de 

Defesa pode ser considerada um tipo especial da cadeia de suprimentos pública. Não se deve 

confundir cadeia de suprimentos militar com uma cadeia de suprimentos de Defesa pelo número 

de camadas envolvidas. 

Uma cadeia de suprimentos militar concentra-se exclusivamente em fornecer armamentos 

ou mercadorias às Forças Armadas destacadas em um teatro de operações. Enquanto exerce 

esta tarefa, ela pode ser suportada pela logística privada de fornecedores. Segundo Silva e 

Musetti (2003), a gestão da cadeia inclui desde a obtenção da matéria-prima, fabricação e 

montagem da mercadoria até a distribuição do produto ao consumidor final. Mas os autores 

enfatizaram que a participação da logística ocorre desde a fase de montagem e distribuição do 

produto, até o consumidor final. 

A cadeia constitui uma estrutura lógica para a empresa e seus fornecedores atuarem em 

conjunto na oferta efetiva de produtos, serviços e informações ao consumidor final. A logística 

empresarial inclui as tarefas, métodos e estratégias necessárias para a implementação do 

processo integrado. A cadeia de suprimentos usa a prática de logística para obter vantagem 

competitiva e integrar as atividades às principais capacidades da estratégia de empresas. 

Entretanto, o foco de uma cadeia de suprimentos de Defesa se estende para além da missão 

das Forças Armadas para a indústria privada. De acordo com a diferenciação de Mentzer et al. 
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(2001), três tipos de cadeia de suprimentos de Defesa podem ser identificados: um básico; um 

extenso; e uma cadeia de suprimentos de Defesa definitiva. 

Desta maneira, este trabalho utilizará o conceito de cadeia de suprimentos de Defesa como 

uma rede de suprimentos orientada ao público, focada no fornecimento de equipamentos de 

Defesa, tais como bens e serviços militares, com foco no cliente final, ou seja, no militar. Desta 

forma, a cadeia de suprimentos de Defesa lida com bens de equipamentos de Defesa e serviços. 

No que tange ao referido trabalho, foi tratada a cadeia de suprimento da indústria têxtil de 

fardamento, de forma a analisar todo o processo de aquisição desses materiais.  

A Gestão Estratégica é o processo e a prática de estabelecer a estratégia de uma 

Organização. Para conseguir isso, o processo estratégico precisa ser rigoroso e estar preparado 

para desafiar o atual paradigma (cultura) dentro da Organização de forma construtiva. 

“Estratégia é a direção e o escopo de uma organização ao longo do tempo: que alcança 

vantagem para a organização por meio de sua configuração de recursos dentro de um ambiente 

em mudança, para atender necessidades dos mercados e para satisfazer as expectativas das 

partes interessadas.” 

      (Johnson e Scholes 2005: 8) 

 

Cada vez mais as organizações do setor público se veem obrigadas a trabalhar com recursos 

escassos, precisando demonstrar o uso eficiente de seus ativos, adotando um modelo mais 

comercial de estrutura organizacional para operar em busca de maior eficiência. 

Mudanças dentro do setor de Defesa na última década foram tais que uma compreensão da 

Gestão Estratégica é agora um requisito essencial e não simplesmente uma opção. 

2.2  Economia e Política de Defesa 

A Economia de Defesa está definida como um novo campo da Economia. O estudo desse 

novo campo requer especial atenção pois, além de sua enorme importância, a alocação 

orçamentária adequada e uma gestão eficiente dos recursos permite que os objetivos principais 
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da nação brasileira sejam atingidos. Desta forma, se torna primordial uma sinergia entre as 

ações nas áreas do desenvolvimento, diplomacia e Defesa Nacional, por meio de uma atuação 

coordenada e integrada desses setores.  

Conforme consta no Livro Branco de Defesa Nacional (2020), “uma importante estratégia 

governamental situa-se no campo do investimento a ser realizado em cada uma dessas áreas, 

considerando os objetivos a serem atingidos pelo emprego do Poder Nacional e o atendimento 

às necessidades prioritárias da sociedade brasileira”. 

Nos dias atuais, poucos dados estão disponíveis sobre os gastos de Defesa de um país, 

especialmente os relacionados a gastos militares das Forças Armadas do mundo e sobre o 

comércio de armas e itens de Defesa. 

A partir de 2004, com a criação do Portal da Transparência, gerenciado pela Controladoria-

Geral da União (CGU), dados da execução financeira e orçamentária do governo federal 

brasileiro começaram a ser disponibilizados7, possibilitando uma análise e comparação com os 

demais países. 

Segundo os dados obtidos no SIPRI, em 2007 nos EUA os gastos militares representavam 

45% do total de gastos do país. Já na OTAN, esse número era de 66% e, considerando as dez 

principais nações do mundo, o valor era de 76% do total das despesas militares mundiais. 

Conforme tabela 1, o SIPRI também mostra exemplos de comparação de encargos com gastos 

de Defesa com relação ao PIB dos países, especialmente para nações em desenvolvimento como 

Índia e Paquistão (corrida armamentista) e para o Oriente Médio (região de conflito). Embora 

países com menor expressão mundial, com exceção do Irã e sua já conhecida corrida 

armamentista e nuclear, Botswana, Burundi, Irã e Paquistão possuem gastos de Defesa 

semelhantes e por vezes maiores que a França, a Alemanha e o Reino Unido. 

 
7 “Lançado em novembro de 2004, o Portal da Transparência nasceu como o mais abrangente banco de 
informações, aberto à população, sobre o uso que o Governo Federal faz do dinheiro que arrecada em impostos.” 
Fonte: www.portaldatransparencia.gov.br/sobre/Iniciativa.asp. (Acesso em 21/07/2020). 
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Segundo Dagnino (2008), o estudo da Economia de Defesa é importante pois propicia a 

melhoria da política pública relacionada ao tema da revitalização da identidade brasileira. 

Ainda, contribui para aumentar a capacidade da opinião pública de influenciar nela mediante 

uma exposição de temas pertencentes ao campo da Economia de Defesa 

A Economia da Defesa estuda a escassez e as escolhas. Os recursos são escassos e têm 

muitos usos e usuários alternativos. Diversos autores defendem que alocar recursos para Defesa 

Nacional envolve sacrifício de bens e serviços civis, pois eles deixam de ser aplicados em outras 

políticas públicas para a população. 

Não existe a nível nacional a capacitação em Economia de Defesa tal como ocorre em países 

com potencial tecnológico-produtivo semelhante, segundo Dagnino (2008). Este fato preocupa 

o autor tendo em vista que o assunto da revitalização da Indústria de Defesa vem sendo debatido 

a nível de política pública brasileira. A interface tecnológico-produtiva e militar-civil é 

extremamente relevante, pois apresenta um impacto econômico e tecnológico do gasto militar 

realizado, conforme foi observado em grandes potências mundiais. 

A Economia de Defesa estuda o gasto militar, o desenvolvimento tecnológico e o 

crescimento econômico. A matéria possui um efeito de spin-off8, pois os resultados 

tecnológicos e econômicos desencadeados pelo gasto militar no setor da Defesa afetam 

diretamente o setor civil da economia. Entre os temas abarcados pela Economia de Defesa, o 

do impacto econômico e tecnológico da produção de Material de Defesa é o que mais atenção 

tem recebido no país, pois impacta positivamente o setor civil. 

Na Segunda Guerra Mundial, em função de um pesado investimento de recursos materiais 

e humanos em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a produção de material 

de Defesa, foram geradas importantes inovações. Os programas militares que surgiram no final 

da guerra foram tão importantes que foram vistos como os responsáveis pelo surgimento da big 

 
8 A idéia de spin-off está baseada na suposição de que a tecnologia desenvolvida para a produção de MD pode ter 

aplicações para a produção civil. 
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science. Essas inovações fizeram surgir, a partir da década de 1950, oportunidades de negócio 

para as indústrias civis que haviam sido convertidas para a participação no esforço de guerra. 

O desafio de formular uma estratégia eficiente de Política de Defesa é assegurar que os 

tomadores de decisão, embora sujeitos a restrições orçamentária e metas de produção, suportem 

os custos de suas escolhas. 

A Política de Defesa deve ser considerada uma política pública, pois trata de problemas 

específicos e não pode ser transferida para nenhuma outra área da iniciativa privada ou da gestão 

governamental. Ainda, rotineiramente, as Forças Armadas, principal meio de Defesa Nacional, 

desenvolve ações típicas de outras áreas de governo, como é o caso da Operação Acolhida, 

realizada no estado de Roraima para atender aos refugiados venezuelanos, ou da operação de 

resgate promovida pela Força Aérea Brasileira aos atingidos pelos estragos da chuva em Angra 

dos Reis, em 2010.  

A Política de Defesa é uma política pública porque só se concretiza com a intervenção do 

exército nacional sendo este um dos principais meios. A Defesa Nacional é uma atividade típica 

do país e não pode ser delegada ao setor privado ou a qualquer outro setor do próprio país. 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1- Gastos Militares e Forças Armadas Mundiais. 

SIPRI, 2019 
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2.3 Logística Militar 

 De acordo com Peppers (1988), a Logística Militar é um sistema estabelecido para criar 

e sustentar a capacidade militar, o que demonstra sua importância para a pesquisa. Logística 

Militar é a arte de planejar, coordenar e conduzir o movimento e manutenção de forças. Ao 

contrário da Logística Comercial, a Logística Militar inclui todos os processos utilizados para 

permitir que as Forças Armadas mantenham a prontidão para realizarem suas missões (Tuttle, 

2006).    

A Logística é uma atividade que teve origem no campo militar, quando o exército percorria 

longas distâncias para conquistar terras e riquezas. Com isso, necessitavam de dados de 

abastecimento, das tropas com relação a armamentos, alimentos e medicamentos.  Embora 

possa ser rastreada até os gregos, não foi estudada em escolas militares. Clausewitz admitiu 

apoiar as atividades de guerra, mas não usou o termo "logística". Somente na segunda metade 

do século 19 é que começou a ser ensinado nos emergentes Estados Unidos. 

Anteriormente, prevalecia o conceito de logística como atividade individualizada de 

transporte, estoque e distribuição. Entretanto, a Logística Militar atualmente é vista como uma 

atividade integrada, com relacionamento entre fornecedores, abastecimento, produção, 

distribuição e clientes, bem como o fluxo de materiais e o fluxo de informações. Em termos 

militares existem cinco grandes componentes logísticos: abastecimento, transporte, 

manutenção, evacuação e hospitalização de feridos e serviços complementares. No conceito de 

abastecimento estão inclusos diversos aspectos como fazer chegar veículos, armas, proteções, 

munições, alimentos, combustíveis, entre tantos outros, ao local e à frente de guerra. 

O abastecimento está estritamente relacionado ao transporte porque define como os 

materiais, pessoal, armamentos e alimentos são transportados para o seu destino final durante a 

guerra ou paz. Da mesma forma, é necessário evacuar e tratar os feridos e colocá-los no local 

de evacuação. Todo o conteúdo acima mencionado agrega um conjunto de serviços 



34 
 

complementares que, do ponto de vista militar, podem dar uma ideia da importância e 

complexidade da Logística. 

Desta forma, estudo da Logística é importante, principalmente, porque visa melhorar a 

eficiência dos gastos com Defesa, melhorando todo o funcionamento da cadeia de suprimento. 

Uma das Capacidades Nacionais de Defesa (CND) prevista na Estratégia Nacional de Defesa 

(END, 2020), é a Capacidade Logística para a Defesa Nacional, a qual “baseia-se na Logística 

Militar e suas ações sistematizadas (Logística Militar e Empresarial), criando o envolvimento 

direto e indireto de sete funções logísticas (Engenharia, Manutenção, Recursos Humanos, 

Salvamento, Saúde Suprimentos e Transporte) que, de forma harmônica, é coordenada pelo 

Sistema Logístico de Defesa, mantendo as logísticas militares, específicas de cada Força 

Singular, com a interoperabilidade necessária ao atendimento do interesse nacional.”  

A Logística Militar é conhecida como um serviço de apoio ao combate e está geralmente 

dirigida a condições desconhecidas. Estas podem mitigar a incerteza sobre os serviços e 

fornecimentos que serão necessários, onde e quando serão necessários e até mesmo a melhor 

maneira de fornecê-los. A Logística Militar compreende o tempo e o espaço na guerra: ela é 

responsável por equipar, fornecer, movimentar e manter os exércitos (Huston, 1988, p. 7). 

A Logística Empresarial, quando inicialmente adotada como uma atividade pelo mundo dos 

negócios, referia-se à coordenação e movimentação de produtos. Esse conceito vem evoluindo 

e assumindo novos encargos de acordo com as exigências do mercado e a importância que a 

atividade logística assume na cadeia de suprimentos (Silva e Musetti, 2203). 

A Logística caminha hoje de mãos dadas com o pensamento estratégico. Os dois raciocínios 

se apresentam interligados e a sua presença pode ser notada nos lugares menos comuns. Desta 

maneira, tornou-se necessário conhecer as variáveis tempo, custo e qualidade do serviço, de 

forma a gerar novas configurações deste trinômio e novas soluções de compromisso (trade-

offs) entre elas. A reinvenção da Estratégia e da Logística passou a ser um discurso comum nos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Combate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcitos
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dias do mundo militar, em que os desafios são muito superiores aos da antiga guerra 

convencional.  

Para Campos (1952), a Logística representa o ramo dos conhecimentos militares que tem 

por finalidade proporcionar às Forças Armadas os meios humanos e materiais necessários para 

satisfazer as exigências de guerra.   

Segundo Figueiredo (2003), a Logística Militar é a parte da Administração Militar que 

compreende a direção e a execução do suprimento, da hospitalização, da evacuação, do 

transporte, da manutenção e das comunicações, em proveito das operações militares. 

No Brasil, o Ministério da Defesa (BRASIL, 2001, p. 2-1) definiu Logística como sendo o 

“conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão de recursos humanos, materiais e 

animais, quando aplicável, e dos serviços necessários à execução das missões das Forças 

Armadas”. A Logística representa um conjunto de atividades militares afins, reunidas segundo 

critérios de relacionamento, interdependência ou de similaridade, correlatas ou de mesma 

natureza. As Forças Armadas adaptaram as suas doutrinas de logística para situações de 

conflito, a partir dos princípios e normas estabelecidos para a guerra convencional. 

A tarefa da Logística é fornecer recursos na quantidade, qualidade, tempo e localização 

adequada. Por esse motivo, pressupõe-se que os recursos financeiros sejam alocados de acordo 

com as necessidades, caso contrário, a realidade deve ser ajustada. 

Enfim, a Logística Militar busca adaptar os recursos ao propósito de atingir os objetivos de 

cada Organização, administrativamente ou em operações, com a maior possibilidade de 

sucesso, com o menor risco possível e com o mínimo de desperdício.  
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3. Objetivos do estudo 

Este trabalho se propõe a mapear o processo de aquisição de fardamentos na Força Aérea, 

bem como seu custo e dificuldades, de forma a apontar os benefícios da implementação da 

Gestão Estratégica de Suprimentos no âmbito da Subdiretoria de Abastecimento da 

Aeronáutica, visando atender a Política Nacional de Defesa e possibilitar a criação de uma Base 

Industrial de Defesa sólida. 

O assunto em tela se apresenta como imprescindível tendo em vista estar relacionado à 

soberania e Defesa Nacional. O objetivo deste trabalho é mapear o processo de aquisição, 

mostrar as maiores dificuldades deste, bem como o orçamento do setor de defesa, e propor, ao 

final do trabalho, melhorias neste processo. 

Foi analisado o histórico dos processos de aquisição dos últimos anos, bem como a 

evolução da logística e do orçamento voltado para o setor militar nos últimos 20 anos, 

comparativamente com outros países da América Latina e os EUA.  

Inicialmente, apresentou-se um histórico da evolução do orçamento militar e suas 

ramificações, até chegar no orçamento voltado para fardamento na FAB, de 2000 a 2020. Em 

seguida, é descreveu-se a evolução da logística nas Forças Armadas, incluindo as influências 

da Logística Militar na Empresarial e vice-versa, e a gestão logística na FAB. Posteriormente 

foi realizado um mapeamento do processo de aquisição de fardamento na Força Aérea 

Brasileira (FAB), inclusive apresentando uma nova parceria entre a Subdiretoria de 

Abastecimento (SDAB) e o SENAI CETIQT.  

Ainda, durante a Pesquisa, foram levantados dados de outras Forças Armadas do mundo, 

de forma a comparar o orçamento de Defesa voltado para o setor de fardamento. O trabalho tem 

como intenção oculta a possibilidade de subsidiar o processo de tomada de decisão em curso 
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acerca da revitalização e fortalecimento da Indústria Nacional de Defesa, focada na 

modernização e capacitação dos fornecedores nacionais de fardamento.  



38 
 

4. Abordagem metodológica proposta  

Na pesquisa foi utilizado o método de estudo de caso e de revisão bibliográfica, no qual foi 

levantada a eficiência administrativa do processo de aquisição de fardamento do Comando da 

Aeronáutica (COMAER). O estudo de caso no processo de aquisição de fardamento pela SDAB 

permitiu a construção de evidências para validação da teoria apresentada no trabalho. (Lee, 

1989). 

A investigação empírica do objeto de estudo da presente pesquisa foi por meio de uma 

pesquisa interpretativa qualitativa com algumas análises estatísticas, que se deu inicialmente na 

forma de análise documental e levantamento dos orçamentos e mapeamento de processos de 

compras de fardamento na FAB.  

Inicialmente, foi apresentada a evolução do Orçamento de Defesa e, consequentemente, 

a evolução da Logística das Forças Armadas nos últimos 30 anos. Dada a ausência de ameaças 

e escassez de recursos, a Defesa Nacional do país nunca foi vista como uma prioridade do 

governo e este assunto se limita aos militares no âmbito da FFAA. No entanto, no contexto 

internacional, o Brasil atingiu um nível de importância e envolvimento que não condiz com 

esse desinteresse. Segundo Pesce (2001) “o Brasil é um gigante territorial, demográfico e 

econômico e um anão político e militar”. 

Em junho de 1999 o cenário começou a mudar: foram extintos os três ministérios 

militares e criado o Ministério da Defesa do Brasil (MD) com o objetivo de aperfeiçoar o 

sistema de Defesa Nacional, estruturar uma Política de Defesa sustentável e integrar as três 

forças, racionalizando as suas atividades. Desta forma, esse trabalho se propõe a demonstrar 

essa evolução da Logística de Defesa no país. 

Foram utilizadas informações da base de dados do Stockholm International Peace 

Institute (SIPRI), da base de dados do Banco Mundial, do Ministério da Defesa e do Ministério 
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da Economia. Todos os valores que foram utilizados na comparação entre países foram 

realizados com base no dólar e atualizados monetariamente. Neste trabalho, foi adotado o 

conceito do SIPRI, e assumiu-se que os gastos com Defesa se referem aos gastos com FFAA, 

incluindo forças de paz, gastos com o MD e outras entidades governamentais envolvidas no 

desenvolvimento de Defesa Nacional e forças paramilitares, as capacitações, treinamentos e 

equipamentos para atividades espaciais. Além disso, também inclui despesas regulares e de 

capital para pessoal civil e militar, incluindo o pagamento de pensões e aposentadorias. 

Foram apresentados os problemas do sistema logístico da Força Aérea Brasileira, 

demonstrando os problemas específicos do processo de compra de fardamento. Outrossim, 

analisou-se os dados dos últimos anos, obtidos por meio de relatórios, mapeamento de 

processos e prestações de contas da Subdiretoria de Abastecimento (SDAB) e do Centro de 

Aquisições Específicas (CAE).  

Desta forma, o estudo seguiu a linha exploratória, pois se propôs a gerar uma hipótese de 

que a melhoria no processo logístico gerada pela gestão estratégica de suprimentos, mais 

especificamente no setor de compra de fardamento da FAB, e na capacitação dos fornecedores, 

aumentaria a eficiência da logística de Defesa e, consequentemente, dos gastos relacionados à 

compra de produtos de Defesa. 

Outrossim, foi levantada a atual Base Industrial de Defesa voltada para o segmento de 

fardamento, bem como as características destas empresas, de forma a propor uma parceria para 

capacitação destes fornecedores da indústria têxtil voltados para a modernização e 

aprimoramento da padronização, reduzindo a dependência de fornecedores internacionais e 

uma melhoria nos produtos adquiridos pela SDAB.
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5. O Orçamento Militar desde 1990 

Conforme afirma Zavarucha e Resende (2009), na história política brasileira, o orçamento 

militar é determinado pela troca entre as FFAA e o presidente. Os autores defendem que um 

presidente politicamente fraco troca orçamento por estabilidade e governabilidade.  

Desta forma, o aprofundamento do estudo do orçamento militar, é de vital importância para 

o trabalho, tendo em vista que aquisições e investimentos em Logística Militar dependem 

diretamente do orçamento e da forma com que os países estruturam seus gastos na área de 

Defesa.  

Recentemente, o Brasil tem buscado cumprir seu papel de líder regional e aumentar seu 

grau de cooperação com os países sul-americanos em Segurança e Defesa. Os projetos de 

cooperação regional do setor de Defesa são considerados de grande importância estratégica, o 

que pode aumentar a confiança geopolítica e desenvolver um poderoso Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. 

Em 2008, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações, ampliar a capacidade 

de resolver crises regionais e estimular o desenvolvimento da base industrial de Defesa, ocorreu 

a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS). Segundo Battaglino (2009), em relação 

à cooperação na indústria de Defesa, tendo em vista o crescente distanciamento tecnológico 

entre a região e os países mais desenvolvidos, o Conselho de Segurança tem como objetivo 

aumentar a autonomia da região em termos de fontes externas de fornecimento de tecnologia e 

equipamentos militares. 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) afirma que o CDS é fundamental para expandir o 

mercado regional de forma a ampliar os investimentos no setor e dar maior autonomia 

estratégica por meio das indústrias de Defesa dos países da América do Sul. No entanto, para 
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atingir seus objetivos, qualquer plano de cooperação em Defesa deve levar em consideração as 

contribuições orçamentárias dos países em questão. Atualmente, uma crise econômica atinge 

os países da América do Sul, porém, em intensidades diferentes. Dessa forma, o orçamento de 

Defesa sul-americano é afetado por oscilações, deixando o plano em contingência e 

prejudicando a cooperação. 

Verifica-se um aumento crescente no gasto militar brasileiro desde 1990. E, de acordo com 

os autores, esse comportamento se baseia na ideia de riscos internos de governabilidade política 

enfrentados pelos presidentes brasileiros.  

O retorno à democracia não fez com que os militares reduzissem seus níveis de despesas. 

Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, os gastos com Defesa obtiveram 

um considerável aumento. Com a entrada de um governo de esquerda, o Governo Lula (2002-

2009), os gastos militares curiosamente aumentaram proporcionalmente com relação ao período 

anterior, e manteve-se esse aumento no Governo Dilma (2010-2016). Com o impeachment da 

presidente em 2016, e a assunção do vice-presidente Michel Temer, o que causou grande 

instabilidade na política brasileira sob o ponto de vista mundial, verificou-se uma aceleração na 

curva de despesas militares, caracterizada pela maior inclinação da curva de crescimento de 

despesas, o que comprova a teoria dos autores de que orçamento e governabilidade estão 

diretamente interligados. Desta maneira, constata-se que os militares continuaram a expandir 

vigorosamente seus gastos após o retorno à democracia. 
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Gráfico 4- Evolução das despesas militares no Brasil a partir de 1990. SIPRI, 2020 
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aeroportos em regiões remotas do país e, principalmente, operações humanitárias e de apoio a 

vilarejos isolados da Amazônia. 

Em comparação com outros países da América do Sul, o Brasil está entre os que mais 

gastam com despesas militares. 

 

Gráfico 5-Despesas Militares na América do Sul desde 1990. SIPRI, 2020 

 

O gráfico acima mostra que os gastos militares do Brasil são muito diferentes daqueles dos 

principais atores do setor de Defesa na América do Sul nos últimos 29 anos. Este é o principal 

motivo do aumento dos gastos do setor de Defesa na região, com a maior taxa de crescimento 

do mundo. 

Entretanto, a maior parte desse orçamento no Brasil está comprometida com o custeio das 

despesas de pessoal com os militares da ativa, veteranos e pensionistas (segundo Ministério da 

Economia, dados do Brasil, cerca de 72% em 2014) e das despesas sociais. 

Ainda, foi observado que a execução orçamentária do Ministério da Defesa do Brasil (MD) 

se aprimorou nos últimos anos, tendo em vista que o percentual alocado para despesas de 

pessoal e sociais era de 80% em 2006. Segundo Brustolin (2014), os investimentos e despesas 

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

D
es

p
es

a 
A

n
u

al
 (

U
S$

)

Ano

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Venezuela



44 
 

de capital aumentaram. Em 2015, o orçamento de defesa do país foi reduzido em 2,16%, 

ocasionado pelo aumento do déficit orçamentário e pela desaceleração econômica. 

Em comparação com 2004, o orçamento de Defesa sul-americano aumentou, conforme 

mostrado no gráfico 5, o que levou alguns analistas a considerarem o cenário de uma "corrida 

armamentista", e que foi refutado por Villa9 (2008). Entretanto, para o autor, a elevação nos 

orçamentos militares da América do Sul estava relacionada ao esforço dos países da região para 

modernizar seu poderio militar, o qual já se encontrava obsoleto. Também segundo Villa, 

durante o período de 2004 a 2008, houve na América do Sul um constante crescimento no gasto 

militar principalmente por causa das despesas com pagamento de pessoal. O autor destacou 

ainda que, neste período, o crescimento do PIB e a melhoria dos indicadores macroeconômicos 

dos países sul-americanos possibilitaram a retomada dos projetos do FFAA com melhores 

condições de financiamento. 

Segundo Saint-Pierre e Palacios Jr. (2014), devido à coexistência de vários métodos de 

mensuração dos orçamentos de Defesa na América do Sul, as autoridades políticas da União 

das Nações Sul-Americanas (UNASUL) buscaram desenvolver medidas de confiança 

multilateral e propuseram um método único para calcular os gastos militares na região. A 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) participaram. No entanto, 

nem todos os países da América do Sul adotaram este método proposto. Os países da América 

do Sul continuaram a usar seus próprios modelos para calcular os orçamentos de Defesa. 

De acordo com o relatório do International Institute for Strategic Studies (2015) e com os 

dados do SIPRI (World Military Expenditure, 2011) o Brasil se encontra perto do topo da lista 

dos países que mais investem nas suas FFAA no mundo. Em 2015, comparativamente com os 

outros 171 países, o Brasil foi o 11º com maior orçamento militar do mundo. Entretanto, 

 
9 VILLA, R.D. Corrida armamentista ou modernização de armamentos na América do Sul: estudo comparativo 

dos gastos militares. Estudos e cenários, dez. 2008. 
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considerando-se apenas os números brutos, sem análises detalhadas, comparativas e de longo 

prazo do Orçamento Geral da União (OGU), essa realidade não demonstra as atuais 

necessidades das FFAA brasileiras nem a importância que a Defesa tem politicamente no País. 

Embora bem acima dos outros países da América do Sul, o orçamento brasileiro com o setor de 

Defesa equivale, somente, a algo em torno de 5% do total investido pelos EUA no setor.   

Ainda conforme Villa (2008), de 2003 a 2007, o Chile foi o país com o maior volume de 

importação de armas convencionais da América do Sul. Beneficiou-se do bom desempenho da 

economia chilena e de recursos extraorçamentários no período, como a Lei do Cobre de Buenos 

Aires, a qual determina que 10% da receita de exportação de cobre é alocada nas FFAA do país 

para a compra de equipamentos. 

 

Gráfico 6-Despesas militares com relação ao PIB. SIPRI (2020) 
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região, como Colômbia, Equador e Chile, o investimento brasileiro pode ser considerado baixo 

para as dimensões continentais do país. 

Alguns fatores podem explicar esse aumento do orçamento militar e do volume de compras 

da região. Após os atentados de 11 de setembro, ocorreram mudanças nas políticas de segurança 

da América do Sul. O Plano Colômbia aumentou o poderio militar da Colômbia e introduziu a 

ideia de instalação de bases norte-americanas na região, o que trouxe insegurança para alguns 

países. A instabilidade interna de alguns países acarretou a possibilidade de conflitos, com 

trocas de presidentes, aumento do tráfico de drogas e controle fronteiriço. Segundo Massé 

(2009), esse fato gerou briga entre a Colômbia e Equador no ano de 2008, ocasionando, ainda, 

uma crise envolvendo outros vizinhos, chegando às vias do rompimento de relações 

diplomáticas. Houve também tensão chilena com relação à Bolívia e ao Peru. (Milet, 2009, p. 

79). 

Dessa forma, é bastante significativo o aumento no volume de compras observado entre os 

anos de 2007 e 2010, comparado com os anos anteriores. 

 

Gráfico 7-Despesas militares per capita por país. SIPRI, 2020 
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Conforme mostra o gráfico 7, é possível verificar que as compras militares dos países da 

América do Sul tiveram um incremento considerável nos períodos de 2007 a 2012. Segundo 

Amusquivar (2008), uma corrida armamentista na região chegou a ser declarada 

categoricamente pelo Departamento de Estado dos EUA, contrastando com a pouca ocorrência 

de conflitos na região. Destacaram-se no período os programas vultosos de compras de aviões 

de caça modernos pelo Chile, grande compra de armas, caças e veículos russos pela Venezuela 

e os projetos estratégicos FX-2 e PROSUB pelo Brasil. 

 

Gráfico 8- Regressão linear entre gastos militares per capita e o PIB. (WORLDBANK, 2020) 
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na variação dos gastos militares per capita. Ainda, foi calculado um p-value de 
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relacionado com os gastos com Defesa. 
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Gráfico 9- Regressão linear entre gastos militares e o PIB no mundo. (WORLDBANK, 2020) 
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se em consideração o que é efetivamente aplicado para treinamento, tecnologia, operações de 

rotina e equipamento, os recursos destinados à Defesa continuam sendo insuficientes. 

Em termos de gastos militares, a América do Sul foi o país que mais cresceu no mundo em 

2010. No entanto, esse crescimento está relacionado à conjuntura mundial, por exemplo, a crise 

financeira de 2008 afetou mais partes do mundo, e a maioria dos países da América do Sul 

viveu bons momentos econômicos, o que possibilitou o aumento dos gastos do setor de Defesa. 

No entanto, as razões para o aumento dos gastos militares na região variaram da natureza cíclica 

dos planos de investimento ao aumento dos encargos sociais e pagamentos de pessoal. 

Segundo Aguilar10 (2008), o orçamento de Defesa tem relação com a situação política e 

econômica do país, com a percepção de ameaças externas e internas e com os compromissos 

internacionais e interesses nacionais. Outrossim, encontra-se estreitamente relacionado aos 

objetivos nacionais e com o esperado do aparato de Defesa de uma nação. 

Conforme dados obtidos, embora o Brasil tenha contribuído com 80% do aumento real nos 

gastos militares da América do Sul de US $ 3 bilhões em 2010, dado o peso e o tamanho de sua 

economia comparativamente à região, não pode ser entendido que o Brasil é o que mais 

incrementou gastos em Defesa. 

Para o Brasil, o plano de modernização e reequipamento das Forças Armadas contido na 

Estratégia Nacional de Defesa (2012) é visto como uma forma de o país aumentar seu poderio 

militar e sua influência, voltada para suas necessidades sociais, evitando investimentos não 

necessários e prioritários. Essa ideia não levou em conta a realidade enfrentada pela FFAA e, 

portanto, não levou em consideração a Base industrial de Defesa, que é afetada pela volatilidade 

e imprevisibilidade dos gastos do Departamento de Defesa. 

 
10 26 AGUILLAR, S. Políticas de Defesa e orçamentos militares no cone sul. Associação Brasileira de Estudos de 

Defesa. 2008. 
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Conforme Alsina Júnior (2009) relata em seu texto,  

“Num país com sociedade civil e Estado fracos, grau mediano de coesão social, média/baixa 

governabilidade, graves desigualdades sociais, cultura política fortemente clientelista, e 

inexistindo securitização intensa de ameaças externas, as Forças Armadas estiveram 

historicamente mais voltadas para os problemas relacionados ao seu próprio fortalecimento 

institucional, ao desenvolvimento econômico e à manutenção da ordem interna do que para a 

preparação para a guerra”. 

 

Nos tempos modernos, as três Forças Armadas brasileiras, em poucas ocasiões, atuaram 

em suas funções regimentais tradicionais, como na preservação da soberania do país diante de 

ameaças externas.  

Atualmente, após a redemocratização, os militares vêm acumulando diversas tarefas 

subsidiárias, determinadas pelas autoridades governamentais, ou definidas em função de 

pressões externas com o objetivo de manter funções que lhes confiram maior prestígio social e 

recursos financeiros (D´Araújo, 2010). Tal enfoque não tradicional tem por objetivo atender 

aos dois atores envolvidos no processo, tanto os militares, pois obtém a oportunidade de 

incrementarem seus orçamentos e exercerem tarefas que aumentam seu prestígio perante a 

sociedade, tanto para os civis eleitos, os quais preferem contar com as FFAA, sua logística, 

tecnologia e pessoal capacitado e especialista, em contrapartida à escassez de recursos das 

entidades civis nacionais. 

Alsina Júnior (2009) defende que o reconhecimento das duas razões acima pode explicar 

a ideia de usar militares em tarefas domésticas neste país. A primeira é a de que o Brasil está 

livre de ameaças externas ou guerras e, desta forma, justificaria o emprego dos militares em 

outras funções. A outra, é a tendência de políticos eleitos recorrerem às Forças Armadas para a 

solução imediata de problemas nacionais, ao invés de buscarem a causa dos problemas para 

uma solução definitiva. Assim, as FFAA cada vez mais estão sendo empregadas em substituição 

às polícias, para atendimento médico na Amazônia, ou no auxílio à segurança nas eleições, 

sendo deixado de lado o seu emprego externo. 
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Segundo o Livro Branco da Defesa (Brasil, 2012b), desde 1947, o Brasil disponibilizou 

recursos e cerca de 30 mil militares e policiais para as missões internacionais de manutenção 

da paz da ONU. Entretanto, o país se afastou das Operações de Paz durante a ditadura militar. 

Após a redemocratização, o Brasil decidiu retomar sua participação, buscando aumentar sua 

visibilidade frente à ONU, encorajar a internacionalização da economia (inclusive a Economia 

de Defesa) e estimular o comércio com outros países liberais e democráticos.  

Não obstante, os anos 2000 introduziram novos elementos nesse quadro no contexto 

mundial. A propagação de conflitos regionais associados ao terrorismo internacional passaram 

a influenciar as políticas de Defesa dos EUA e da União Europeia no sentido da promoção de 

estruturas militares mais flexíveis, responsivas e móveis, focadas em logística e apoio, e na 

manutenção dos equipamentos. Desta maneira, a manutenção da tendência de contenção do 

gasto militar tem contribuído para a concepção de novos métodos para desenvolver, adquirir, 

financiar e manter equipamentos de Defesa. 

Pode-se verificar o crescimento de políticas focadas na mudança dos procedimentos de 

aquisição das FFAA, que proporcionam ao governo mecanismos inovadores e flexíveis de 

interação com o setor civil. E, como resultado, uma configuração das interfaces tecnológico-

produtiva e militar-civil não têm tido a oportunidade de avaliar as implicações das novas 

tendências e políticas em curso no cenário mundial. A tecnologia dos EUA se tornou essencial 

para o processo de modernização da indústria de Defesa mundial, fazendo com que todos os 

países dependessem dos americanos. Conforme passam a depender dos EUA até mesmo para 

concretizar suas vendas ao exterior, aumenta a disposição dos países para participar dos arranjos 

comerciais liderados pelas empresas norte-americanas.  

Atualmente, o Brasil enfrenta alguns obstáculos à modernização das FFAA e à revitalização 

da indústria nacional de Defesa como escassez de parcerias internacionais, volume baixo de 
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financiamentos para a indústria de Defesa ou para a inovação, diminuição de capacidade 

tecnológica e a ausência de uma política voltada para a aquisição de equipamentos militares. 

Para Moraes (2011), o Brasil também tem enfrentado esses obstáculos, entretanto em um menor 

grau do que a Argentina. No Brasil, o enfraquecimento da indústria voltada para a Defesa foi 

de menor intensidade, os gastos militares são mais elevados, políticas de reestruturação para as 

FFAA foram realizadas, existem importantes parcerias internacionais e houve um maior 

volume de financiamentos nos últimos anos. 

Quando o assunto é a logística de fardamento, a FAB possui um processo de aquisição 

demorado e pouco eficiente, muitas vezes prejudicando a execução financeira do COMAER no 

que tange à aquisição de material de Intendência, fato este que pode ser comprovado pelos altos 

valores inscritos em Restos a pagar para efetiva execução em exercícios financeiros futuros. 

 

 

Gráfico 10- MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO E MATERIAL DE 

INTENDÊNCIA. (SIOP11, 2020) 

 
11 Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. 
https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/login/index.html#/ Acesso em 20 de julho de 2020. 
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Ao longo dos últimos 20 anos, dados do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento 

(SIOP) do Governo Federal, mostram uma execução financeira ineficaz em se tratando de 

manutenção e aquisição de material de fardamento e Intendência no âmbito do COMAER. 

Conforme ilustrado no Gráfico 10, em 2013 e 2014 ocorreu um “boom” tanto na dotação, 

quanto na efetiva execução desses recursos. Alguns dos fatores que podem explicar o aumento 

considerável na dotação é a alteração do Regulamento de Uniformes para os militares da 

Aeronáutica, aprovado em junho de 2012, que obrigou a FAB a adquirir os itens com as novas 

especificações e, ainda, a aquisição dos Módulos de Alimentação a Pontos Remotos 

(RODOMAPRE), que consistem em caminhões que funcionam como uma cozinha sobre rodas, 

os quais são usados para produção e preparação das refeições que são servidas aos militares 

durante atividades operacionais em locais remotos. 

Por oportuno, foi em 2008 que, por meio da aplicação prática da Lei Federal 10.520/2002, 

foi criado o pregão eletrônico, regulamentado na forma eletrônica pelo Decreto 5.450/2005. 

Desta maneira, a FAB começou a utilizar esta modalidade licitatória para contratar bens e 

serviços, independentemente do valor estimado.  

Ano ORÇAMENTO FAB FARDAMENTO GRATUITO E MATERIAL DE INTENDENCIA % 

2000 4.126.469.950 10.259.198 0,25% 

2001 5.764.767.679 16.063.646 0,28% 

2002 6.302.208.480 15.635.185 0,25% 

2003 7.135.478.900 16.338.269 0,23% 

2004 7.247.875.658 16.776.870 0,23% 

2005 8.355.591.066 21.676.483 0,26% 

2006 8.771.134.673 15.217.085 0,17% 

2007 9.857.706.022 11.200.000 0,11% 

2008 11.318.931.131 39.150.000 0,35% 

2009 12.666.572.460 42.250.000 0,33% 

2010 14.319.446.084 42.950.000 0,30% 

2011 14.501.462.895 43.920.668 0,30% 

2012 16.565.210.198 42.184.501 0,25% 

2013 16.960.316.568 108.593.738 0,64% 

2014 18.422.023.099 99.604.775 0,54% 

2015 20.288.042.452 42.991.003 0,21% 

2016 19.551.343.596 38.744.055 0,20% 

2017 20.717.998.605 40.613.921 0,20% 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licita%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contrato_administrativo
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2018 22.275.043.968 40.595.000 0,18% 

2019 23.777.407.781 39.420.000 0,17% 

2020 24.603.989.689 40.028.667 0,16% 

Tabela 2- Comparativo Orçamento total FAB de 2000 a 2020 versus orçamento de material de 

Intendência e fardamento. (SIOP, 2020) 

 

A tabela 2 nos mostra que menos de 1% do gasto total da FAB é dedicado a material de 

Intendência e fardamento. Entretanto, quando falamos em termos do grupo de despesa “Outras 

Despesas Correntes”, essa participação aumenta, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 11- Comparativo Orçamento FAB grupo de despesas Outras Despesas Correntes de 

2000 a 2020 versus orçamento de material de Intendência e fardamento. (SIOP, 2020) 

 

 Embora proporcionalmente pequena a participação, as despesas destinadas a fardamento 

e material de Intendência aumentaram comparativamente desde 2000. Entretanto, com exceção 

dos anos de 2013 e 2014, as despesas se mantiveram praticamente constantes desde 2008.  
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6. Evolução da Logística nas FFAA 

A Logística sempre foi utilizada na História pelos líderes militares. As guerras duravam 

muito tempo, geralmente eram distantes e por isso era necessário um deslocamento de 

suprimentos e recursos constante. “Para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra 

pesados aos locais de combate eram necessários planejamento, organização e tarefas, que tinha 

uma rota, transporte, armazenagem e distribuição de equipamentos e alimentos” (Dias, 2005, 

p. 27). O estudo da Logística de Defesa é importante pois se refere a estudar as diversas formas 

de fornecimento dos meios para as Forças Armadas para apoio e sustentação das suas 

operações.  

Até a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Logística Militar tinha como atividades 

principais transportar e suprir homens, alimentos, animais, equipamentos e munições. Tendo 

em vista o tamanho do conflito, abrangendo todo o mundo, e a aplicação de enorme quantidade 

de suprimentos, apareceram demandas que foram atendidas a partir de uma base industrial 

fortemente voltada para a guerra. Essa situação foi retomada novamente com o surgimento da 

Segunda Grande Guerra, quando a mobilização industrial foi utilizada em larga escala. 

Durante a Segunda Grande Guerra (1939-1945), as forças em guerra necessitavam de 

capacidade logística para avançar suas tropas, de forma a manter e movimentar um grande 

número de mantimentos e soldados nas frentes de batalha da Ásia e Europa. A ocorrência da 

Segunda Grande Guerra proporcionou um avanço significativo na ideia de logística, devido à 

necessidade de movimentação de pessoas e suprimentos de guerra de forma estratégica nesses 

dois grandes cenários distintos. “A atividade logística estava estritamente relacionada à 

movimentação e coordenação das tropas, dos armamentos e munições para os vários locais, no 

mais curto espaço de tempo e nas piores condições possíveis” (Carvalho, 2006).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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A Operação Barbarossa em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial é considerado por 

muitos estudiosos um exemplo de fracasso no planejamento logístico nazista (Van Creveld, 

2004). O inverno russo rigoroso derrotou Bonaparte, no século XIX bem como Hittler no século 

XX. Os nazistas acreditavam que poderiam vencer antes da chegada do inverno, desta forma, 

as tropas nazistas não estavam preparadas com uniformes para temperaturas que chegavam a 

até 40º negativos. Desta forma, muitos soldados morreram de fome e frio tendo em vista a 

incapacidade de ressuprimento na área isolada do front de batalha. Os suprimentos haviam sido 

calculados com base em apenas 4 meses. Tendo em vista o adiamento da campanha de 15 de 

maio para 22 de junho, considerando que o líder nazista decidiu intervir sem planejamento 

prévio em outras duas batalhas, Iugoslávia e Albânia, e que grande parte das tropas invadiu a 

região petroleira da Ucrânia, em vez de seguir direto para Moscou, todo o planejamento 

logístico da Intendência nazista foi comprometido. 

Outrossim, a indústria armamentista alemã não possuía capacidade fabril para produzir itens 

bélicos para dois fronts de batalha – leste (Rússia) e oeste – França, Noruega, Bálcãs e Bélgica. 

Isso resultou em falhas no suprimento de munições, armamentos, tanques etc. O consumo bélico 

foi muito maior que a capacidade produtiva, culminando em colapso. Ainda, o exército russo 

utilizou táticas de guerrilha para sabotar as linhas de comunicação, levando o caos ao 

ressuprimento nazista.  

Desta forma, a incapacidade de ressuprimento alemão de munições, alimentos e roupas, 

adicionada ao rigoroso inverno russo, resultou na morte de muitos soldados. 

Um outro evento ocorrido durante a II Guerra, o chamado Dia D, no qual ocorreu o 

desembarque dos aliados na Normandia, representou o maior sucesso de todos os tempos na 

coordenação sincronizada de uma operação de guerra, retratando que não existe guerra moderna 

sem a Logística Militar. Como se pode verificar, a importância do estudo da Logística Militar 
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e, concomitantemente, da Logística de Campanha, se dá á luz de que estas foram e são as 

responsáveis pela permanência e, consequentemente, pela vitória de uma tropa no combate. 

Além desses episódios, a Guerra do Golfo, em 1991, também é de suma importância para a 

Logística Militar. Ela é considerada o maior movimento de materiais e tropas em um curto 

espaço de tempo da História Militar e representa um marco da aplicação da teoria logística 

dentro de um espaço limitado de tempo. A operação “Tempestade no Deserto”, tornou-se uma 

das mais relevantes operações militares da História Militar mundial. A partir dela, a Logística 

se tornou fundamental para o sucesso no campo de batalha.  

Segundo Silva e Musetti (2004), embora tenha ficado parada entre as duas grandes guerras, 

a pesquisa sobre Logística “contribuiu para estabelecer um conceito fundamental e aplicável à 

administração da Logística Empresarial em se tratando da interdependência e relacionamento 

entre estratégia, tática e Logística Militares, imprescindível para o sucesso das operações em 

campo de batalha.” Pode ser considerada a tática como o emprego das FFAA para alcançar 

objetivos estratégicos e a logística como o contínuo apoio às FFAA para alcançar esses 

objetivos.  

De acordo com McGinnis (1992), a teoria sobre Logística Militar influencia diretamente a 

área empresarial. Outrossim, a Logística Militar é praticada em ambientes dinâmicos e 

imprevisíveis.  Desta maneira, requer uma combinação de características empresariais, como 

controlar o que é possível, e a flexibilidade para se adequar a condições hostis, inesperadas e 

variáveis. 

Tal como ocorreu com a terceirização, as práticas militares também tiveram aplicação no 

setor empresarial e vice-versa. Segundo Robbins (2000), a terceirização tem inúmeros casos no 

setor privado. A terceirização aumenta a capacidade operacional das forças militares, mas, em 

situações emergenciais, o pessoal contratado pode ser obrigado a continuar suas atividades em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Golfo


58 
 

um teatro de operações hostil, o que requer uma avaliação do risco ao pessoal e à própria 

operação. 

Atualmente, o Brasil faz parte do Foreign Military Sales (FMS), que é o programa do 

governo dos EUA responsável por transferir serviços, produtos e treinamento voltado para a 

área de Defesa de parceiros internacionais e organizações internacionais. O FMS é “uma forma 

de assistência de segurança autorizada pela Lei de Controle de Exportação de Armas (AECA) 

e considerado uma ferramenta fundamental da política externa dos EUA”12. Nele, a Agência de 

Cooperação de Segurança e Defesa (Defense Security Cooperation Agency) atua como 

intermediário entre o país comprador e o fornecedor. 

O programa atualmente representa um grande aliado do Brasil para aquisição de material 

voltado para o setor de Defesa adquirido pelas Forças Armadas dos EUA e destinado 

posteriormente para os participantes do programa.  

Um dos maiores clientes nacionais do programa FMS é o Centro Logístico da Aeronáutica 

(CELOG). Esta é “uma Organização do Comando da Aeronáutica (COMAER) que tem por 

finalidade executar as atividades de aquisição de material e de serviços, bem como a 

nacionalização do material aeroespacial e dos equipamentos de apoio necessários ao preparo e 

emprego da Força Aérea Brasileira (FAB)13. Toda a aquisição de itens de suprimento 

aeronáutico, contratos de suporte logístico, gases e combustíveis é de responsabilidade do 

CELOG. 

Entretanto, a Subdiretoria de Abastecimento (SDAB), também adquire itens por meio do 

programa FMS, sendo a maior parte para a área de Logística de Campanha.  

 
12 https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Foreign_Military_Sales. Acesso em 15 de abril de 2020 
13 13 https://www2.fab.mil.br/celog/ (Acesso em 02 de outubro de 2020) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Foreign_Military_Sales
https://www2.fab.mil.br/celog/
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7.  Base Industrial de Defesa (Política Nacional de Defesa) 

De forma a atender a Política Nacional de Defesa, a Base Industrial de Defesa (BID) é 

“formada pelo conjunto integrado de empresas públicas e privadas, e de organizações civis e 

militares, que realizem ou conduzam pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, 

produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de produtos 

de Defesa (Prode) no País” (BRASIL). Em outras palavras, os produtos desta rede são “(...) 

bens e serviços que, pelas peculiaridades de obtenção, produção, distribuição, armazenagem, 

manutenção ou emprego, possam contribuir direta ou indiretamente, para a consecução de 

objetivos relacionados à segurança ou à Defesa do país” (Brasil, 2020). 

 Outrossim, se torna essencial o estudo para capacitação da BID, inclusive o domínio de 

tecnologias de uso dual, visando a independência tecnológica do país. Portanto, é 

imprescindível estruturar uma sólida Base Industrial voltada para a área de Defesa. Conforme 

consta na Política Nacional de Defesa, os recursos orçamentários destinados à Defesa devem 

garantir a estabilidade orçamentária de investimentos voltados à aquisição de Produtos de 

Defesa, estimulando os programas de desenvolvimento de tecnologias na busca pela redução 

da defasagem tecnológica das Forças Armadas e, assim, fortalecendo a Base Industrial de 

Defesa (BID).14 

Ainda, conforme a Política Nacional de Defesa (PND), os setores governamental, industrial 

e acadêmico voltados para Ciência, Tecnologia e Informação (CT&I), devem ter integração e 

serem priorizados para que seja assegurado que o atendimento às necessidades de produtos de 

Defesa apoie-se em tecnologias críticas sob domínio nacional. 

 
14 Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Edição 2020. 
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As equipes de planejamento e obtenção passam a ser mais estratégicas, concentrando-se 

em atividades de centralização de demandas, relacionamentos mais longos com os prestadores 

de serviços e redução do custo total durante todo o ciclo de vida da contratação. 

Conforme consta no site do governo, o Ministério da Defesa15 atua com vistas a promover 

condições que permitam alavancar a Base Industrial de Defesa brasileira, capacitando a 

indústria nacional do setor para que conquiste autonomia em tecnologias estratégicas para o 

país. Ainda, trabalha para que ocorra um reforço orçamentário continuado para os projetos 

estratégicos de Defesa. 

Em 2012, o Brasil deu um passo importante para consolidar um dos eixos fundamentais de 

sua Estratégia Nacional de Defesa (END). Trata-se da Lei nº 12.598, que estabelece 

mecanismos de fomento à indústria brasileira de Defesa. A Lei é um desdobramento do Plano 

Brasil Maior, o qual foi criado para aumentar a competitividade da indústria nacional, a partir 

do incentivo à inovação tecnológica. 

A Lei nº 12.598/2012 representa uma mudança na forma que o país trata o papel da 

indústria de Defesa. Ela, além instituir um regime especial de tributação para o setor (o RETID), 

diminui o custo de produção de companhias legalmente classificadas como estratégicas e 

estabelece incentivos ao desenvolvimento de tecnologias indispensáveis ao Brasil. 

No inciso I do artigo 2º da lei, pode-se verificar o fardamento incluindo no grupo de 

produtos de Defesa (PRODE). Entretanto, após pesquisa realizada, não existem muitas 

empresas fornecedoras de fardamento credenciadas para ser uma Empresa Estratégica de 

Defesa.  

 
15 https://www.gov.br/Defesa/pt-br/assuntos/industria-de-Defesa/base-industrial-de-Defesa. Acesso em 05 de 
outubro de 2020. 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/projetos-estrategicos-de-defesa
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/paed/projetos-estrategicos/projetos-estrategicos-de-defesa
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/estrategia-nacional-de-defesa
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/industria-de-defesa
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/base-industrial-de-defesa
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Com o desdobramento da nova legislação, empresas e produtos estratégicos de Defesa, 

passaram a ter benefícios fiscais e tributários que permitem desonerar a cadeia produtiva em 

até 18%, tornando-as mais competitivas nos mercados interno e externo. 

A Logística Militar, sendo a BID parte dessa, alcançou ainda maior importância, dada a 

crescente variedade de meios bélicos e a complexidade dos processos que orientam sua 

mobilização e emprego. Para a BID de um país, a Logística constitui a interface básica entre o 

setor produtivo militar e as Forças Armadas. No conceito de mobilização, a Logística é 

responsável pela mobilização imediata, qual seja, a pronta resposta da BID às demandas de 

suprimento de materiais de emprego militar.  

As oportunidades de evolução tecnológica da BID estarão diretamente relacionadas ao 

incremento da interação com instituições da área de CT&I e da absorção de conhecimentos dos 

países com reconhecido desenvolvimento tecnológico, como é o caso do SENAI/CETIQ. Dadas 

as grandes quantias dispendidas em compras para o setor de Defesa, um grande potencial para 

enfrentar os desafios das Forças Armadas é visto na indústria de Defesa. Embora esta área seja 

tradicionalmente caracterizada pelas relações de longo prazo, o setor de Defesa carece de 

ferramentas de gerenciamento apropriadas para a indústria de Defesa. 
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8. Processo de Aquisição de Fardamento e Material de Intendência na FAB 

O estudo do processo de aquisição de fardamento por meio do seu mapeamento é essencial 

para o trabalho, pois pode melhor ilustrar as maiores dificuldades e desafios enfrentados pela 

Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica (SDAB). Atualmente, a SDAB é a responsável 

pelo gerenciamento dos processos de aquisição de fardamento e material de Intendência da 

FAB.

 

Figura 1. Ciclo do Processo de Aquisição de Fardamento 

 

Conforme consta no mapeamento de processos realizado pela Subdiretoria de 

Abastecimento da Aeronáutica (SDAB) resumida na figura 1, as organizações militares 

apoiadas são responsáveis pelo planejamento anual de fardamento e material de Intendência 

para o ano seguinte. Desta forma, a Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica consolida 

as necessidades do Comando da Aeronáutica (COMAER) e, após levantamento do estoque de 

provisões e dos empenhos a receber e do cálculo da média de demanda de anos anteriores de 

cada item, calcula a necessidade de novas aquisições. 

OM apoiada

SDAB

CAE

SDAB -
Laboratórios

CAE

SDAB
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A partir desse cálculo, é elaborada a proposta orçamentária anual e plurianual para o sistema 

de provisões, bem como é confeccionado o Processo de Aquisição de Material (PAM/S) para 

os próximos anos. Na elaboração do PAM, a Divisão de Padronização da SDAB é responsável 

por definir as especificações técnicas de acordo com as normas em vigor e com o Regulamento 

de Uniformes da Aeronáutica (RUMAER). 

O processo de aquisição segue para o Centro de Aquisições Específicas (CAE) o qual é o 

responsável por gerenciar e executar o processo licitatório em si. Após a abertura do pregão 

eletrônico, modalidade de licitação utilizada para aquisição de itens de fardamento, as empresas 

participantes têm um prazo determinado para apresentarem as suas amostras ao laboratório da 

SDAB na cidade de São Paulo, os quais são submetidos a diversos testes. As amostras são 

analisadas detalhadamente pelas inspetoras da SDAB, e o relatório de conformidade é emitido. 

Tudo isso ocorre ainda na fase de habilitação dos fornecedores que fizeram suas propostas e 

consiste em uma análise laboratorial do material que será empenhado e, posteriormente, 

adquirido. 

O processo de aquisição de materiais e serviço é composto de fases, previstas em legislação 

própria, que tem como objetivo o disposto pelo art. 3º da Lei 8.666/93. Atendidos os preceitos 

do dispositivo legal, o participante melhor classificado necessita demonstrar que o 

produto/serviço oferecido guarda conformidade com as especificações requeridas pelo edital. 

Esta conformidade pode ser verificada por intermédio dos ensaios de qualidade. Aprovado o 

material e cumpridos os trâmites da contratação, chega-se ao estágio de produção do item para 

sua futura entrega ao contratante. A produção do material deve ser conduzida de modo a garantir 

a perfeita reprodutibilidade da amostra aprovada em laboratório. A garantia desta correta 

reprodução é o somatório de vários fatores, como a existência de um sistema de controle de 

qualidade, maquinário adequado em modelo e quantidade, funcionários treinados, condições de 
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segurança, espaço, conforto do ambiente de produção, matéria prima em quantidade suficiente 

para garantir a continuidade dos serviços na linha de produção, entre outros. 

Em 2020, o laboratório da SDAB somente recebeu 22 itens para análise nas fases de 

aquisição, dos pregões eletrônicos, tendo analisado 15 destes. Desse total, rejeitou 4 dos itens 

analisados, o que representa aproximadamente 27%. 

Outrossim, após os produtos passarem nos testes e atenderem às especificações do edital, 

no ato de entrega dos lotes é feita uma seleção aleatória na qual se faz um novo teste no 

laboratório da divisão de padronização, para averiguação, com algumas amostras do lote já 

armazenado nos depósitos da SDAB, confirmando se o material licitado e habilitado é o mesmo 

que está sendo entregue. Nessa fase, 13,6% dos itens são rejeitados. 

Tendo em vista a alta demanda para análise laboratorial, existe hoje um gargalo na análise 

de amostras, o que atrasa ainda mais os processos de aquisição. Essa alta rejeição, mesmo após 

o processo de aquisição e emissão de empenho, demonstra o não preparo, a falta de capacitação 

dos fornecedores da indústria têxtil e a dificuldade de atendimento por parte dos fornecedores 

das especificações dos fardamentos da Aeronáutica. 16 

Em 21 de setembro de 2020 foi assinado o contrato entre a Diretoria de Administração da 

Aeronáutica (a qual a SDAB é subordinada) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI CETIQT) para capacitação dos fornecedores da indústria têxtil e do pessoal da 

aeronáutica, além da reestruturação das especificações técnicas dos fardamentos utilizados 

pelos militares da FAB.17 

 
16 Percentuais calculados com base no levantamento realizado pelo laboratório de análise da SDAB. 
17 http://www.dirad.intraer/ (Acesso em 02 de outubro de 2020) 

http://www.dirad.intraer/
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O SENAI CETIQT é hoje o maior centro de produção de conhecimento da cadeia produtiva 

têxtil e de confecção da América Latina. Este Centro capacita e certifica o aluno em 

competências que o mercado precisa.  

O uniforme é um dos principais símbolos das Forças Armadas e reflete seus valores e 

tradições. Para cumprir a missão de prover fardamentos de qualidade aos militares da Força 

Aérea Brasileira, a SDAB tem envidado esforços em busca de um aprimoramento contínuo, a 

fim de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes e garantir o padrão de 

apresentação dos militares. O atraso no cumprimento dos prazos de entrega ou fornecimento de 

material não conforme com a especificação, produzem efeitos desastrosos no cumprimento do 

planejamento de fornecimento de fardamento, que podem resultar em reflexos na aplicação 

operacional da Força Aérea. 

Com a finalidade de agregar maior segurança e conforto ao efetivo, assim como uma melhor 

funcionalidade e maior durabilidade dos uniformes e peças, a parceria com a rede SENAI 

CETIQT é um importante passo estratégico. 

O contrato de parceria firmado com o SENAI prevê a revisão, análise e reestruturação das 

especificações e de padronização de itens têxteis, de confecção e de calçados, de modo a 

promover a utilização das tecnologias mais modernas e o emprego dos materiais mais 

adequados disponíveis no mercado brasileiro. Ainda, prevê um serviço de assessoria para 

confecção de protótipos de itens têxteis, de confecção e de calçados, produção de modelagem 

informatizada para itens de confecção e de calçados, a formação, qualificação e atualização do 

pessoal envolvido nas atividades técnicas que compreendem as análises de itens têxteis, de 

confecção e de calçado, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos têxteis, de confecção e 

de calçados para aplicação de novas tecnologias nos itens de fardamento para aprimorar a 

segurança, o desempenho e o conforto, realização de diagnóstico, com o objetivo de avaliar a 
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estrutura, equipamentos, realizar análise do estado presente e executar um relatório técnico 

composto pelas informações captadas, incluindo a sugestão de um plano de ações para 

adequação e melhorias. Tal ação pretende servir de suporte às definições dos ensaios 

compatíveis com a estrutura planejada que sejam necessários à condução das especificações e 

posterior processo de inspeção de qualidade dos uniformes, desenvolvimento de um Sistema de 

Controle de Qualidade, com abrangência total, da elaboração/revisão da especificação técnica 

à experiência do usuário final, contemplando, em especial: rastreabilidade das peças, 

treinamento em controle de qualidade dos itens estocados para os estudos de validade de 

produto, revisão do Sistema de Garantia da Qualidade para recebimento de itens de fardamento, 

ensaios metrológicos de aquisição e recebimento de itens de fardamento e testes de vestibilidade 

de itens de fardamento e a execução de análises físicas, químicas e colorimétrica com emissão 

de relatório técnico como apoio a avaliação de itens têxteis, de confecção e calçados, conforme 

relação de ensaios a serem efetuados sob demanda. 

     O trabalho de especificação não se resume somente à qualidade do tecido e aos detalhes 

de confecção. A padronização da modelagem dos fardamentos também é um importante desafio 

a ser superado. Desta forma, o contrato prevê o desenvolvimento de um padrão específico para 

os uniformes da FAB, o qual será adotado por todos os fornecedores e facilitará todo o processo 

de aquisição e produção dos itens. 

Decidiu-se por contratar o SENAI CETIQT tendo em vista a atual necessidade de aprimorar 

o conteúdo das especificações técnicas do fardamento, buscando melhor desempenho e 

durabilidade, como também, a necessidade de incrementar a relação custo e benefício do 

material adquirido, e que a execução da certificação da conformidade das características do 

material fornecido com as previstas pelas especificações técnicas completa o ciclo do 

mecanismo de garantia da qualidade. 
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Outro problema encontrado durante o processo de aquisição é o grande número de atrasos 

e muitas vezes ausências de entregas de materiais adquiridos nos processos licitatórios. De 2017 

até setembro de 2020, foram realizados 24 pregões eletrônicos de aquisição, confecção e/ou 

reforma de fardamentos pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE) da FAB. Quando ocorre 

qualquer intercorrência no processo após a emissão dos empenhos, é aberto um Processo 

Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI). Em 2019, foram abertos 24 processos 

para apuração e sanções aos fornecedores e, em 2020, já foram abertos 17 processos, conforme 

dados fornecidos pelo Centro de Aquisições Específicas (CAE).
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9. Conclusão 

A logística é um elemento determinante para o êxito em uma guerra pois é a responsável 

por manter a operabilidade e eficiência do gasto de uma Força Armada. A logística em uma 

Organização é de grande importância e é fundamental que funcione de forma efetiva, pois é 

dela a função de prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as 

atividades organizacionais. 

Quando se fala de Logística Militar, podemos usar os acontecimentos da Segunda Guerra 

Mundial para ilustrar, tendo em vista que a falta de planejamento logístico eficiente na gestão 

de suprimentos bélicos aos seus soldados foi a responsável pelo início da derrota nazista. A 

logística é a responsável por ditar a permanência no combate e primordial para manter a 

interoperabilidade nos campos de batalha. 

Na esfera administrativa, a logística é a responsável por manter todos os meios necessários 

e essenciais ao cumprimento das missões institucionais. No caso brasileiro, a gestão logística 

eficiente possibilita o emprego de tropas em missões de paz da ONU, em operações de ajuda 

humanitária e de garantias da lei e da ordem. Recentemente, a Força Aérea foi empregada na 

Operação Regresso, a qual possibilitou a repatriação de brasileiros que se encontravam em 

outros países devido a pandemia de COVID-19 pudessem retornar ao país. Outros casos 

recentes são a Operação Acolhida, realizada na fronteira com a Venezuela em 2019 e a atuação 

da Força Aérea Brasileira (FAB) em apoio à operação de buscas às vítimas do desastre 

ambiental em Brumadinho (MG).  

Uma eficiente cadeia logística de fardamento possibilita à FAB estar sempre pronta para 

entrar em ação nesses diferentes tipos de operações, tendo em vista o fardamento ser, além de 

símbolo das Forças Armadas, uma forma de Equipamento de Proteção Individual, em alguns 
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casos como de macacões de voo, uniformes camuflados com tecido corta-chama, sapatos 

adequados para os terrenos mais hostis e etc.  

O orçamento voltado para a logística das Forças Armadas sofreu, ao longo dos últimos anos, 

um aumento considerável com relação aos anos anteriores. Com a criação de projetos 

estratégicos de desenvolvimento de aviões, com o projeto KC-390, FX-2 e submarinos 

(PROSUB), o orçamento de Defesa pôde perceber um incremento de grande relevância para o 

setor logístico nacional e, consequentemente, para a indústria de Defesa. 

Por meio da análise estatística realizada e apresentada nos gráficos 8 e 9, pôde-se inferir a 

existência de estreita relação entre a variação do PIB do ano anterior ao efetivo gasto militares 

per capita no Brasil e no mundo, respectivamente, no período de 2000 e 2017. 

Ainda, foi realizada a comparação do gasto militar per capita brasileiro com relação ao 

PIB com outros países da América Latina e com os EUA de 2001 a 2017. Embora o Chile 

possua um PIB em média 10 vezes menor que o do Brasil, ele gastou, aproximadamente, 10 

vezes mais com cada militar, comparando o quanto representa o gasto de cada militar no PIB 

do país. Desta forma, o Chile gasta muito mais com cada militar em termos percentuais sobre 

PIB. 

Outrossim, os EUA possuem um PIB aproximadamente 10 vezes maior que o do Brasil 

e gasta percentualmente a mesma coisa com cada militar em relação ao PIB. Como o PIB dos 

EUA é cerca de 10 vezes maior que o do Brasil, ele gasta 10 vezes mais com cada militar, e o 

esforço dele em cima do PIB é o mesmo que o do Brasil. 

Desta forma, o militar brasileiro custa em média o mesmo que o militar americano, em 

termos de PIB. Isso significa que o Brasil se encontra alinhado no seu dispêndio com Defesa se 

compararmos às grandes potências. Ainda, em relação aos demais países da América Latina, é 

proporcionalmente o que menos gasta. 
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Entretanto, mesmo com o militar brasileiro onerando menos o Estado que em relação 

aos demais países, de todo o orçamento de Defesa brasileiro, 75,8% dos recursos do MD foram 

utilizados para despesas com pessoal e encargos sociais e somente, 3,9% foram destinados a 

investimentos no âmbito da Defesa, em produtos de Defesa, Pesquisa e Desenvolvimento e 

infraestrutura de Defesa. Uma melhor utilização desses recursos, descentralizados para 

investimentos em estruturas, sistemas e produtos de Defesa, proporcionariam ao Brasil um 

destaque no âmbito mundial, transformando-o em um país com importante poderio bélico 

destinado à Defesa Nacional. 

 Ressalta-se que não foi possível analisar essa proporção entre despesas com pessoal e 

investimentos com relação aos demais países da América do Sul e os EUA devido à limitação 

dos bancos de dados disponíveis.  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina 0,0111% 0,0041% 0,0137% 0,0113% 0,0101% 0,0087% 0,0092% 0,0091% 0,0079% 0,0100% 0,0092% 0,0082% 0,0089% 0,0085% 0,0099% 0,0072% 0,0093%

Bolivia 0,0320% 0,0287% 0,0320% 0,0307% 0,0276% 0,0227% 0,0233% 0,0300% 0,0249% 0,0227% 0,0247% 0,0251% 0,0250% 0,0287% 0,0245% 0,0235% 0,0238%

Brazil 0,0025% 0,0026% 0,0025% 0,0025% 0,0030% 0,0024% 0,0026% 0,0024% 0,0021% 0,0029% 0,0023% 0,0018% 0,0019% 0,0018% 0,0014% 0,0018% 0,0022%

Chile 0,0199% 0,0214% 0,0260% 0,0306% 0,0269% 0,0304% 0,0252% 0,0260% 0,0209% 0,0274% 0,0251% 0,0204% 0,0195% 0,0167% 0,0162% 0,0161% 0,0176%

EUA 0,0021% 0,0023% 0,0026% 0,0028% 0,0027% 0,0027% 0,0026% 0,0028% 0,0029% 0,0031% 0,0031% 0,0030% 0,0028% 0,0026% 0,0025% 0,0024% 0,0024%

Venezuela 0,0155% 0,0083% 0,0101% 0,0211% 0,0289% 0,0000% 0,0206% 0,0214% 0,0112% 0,0105% 0,0079% 0,0141% 0,0141% 0,0016% 0,0003% 0,0000% 0,0000%  

          Tabela 3- QUANTO PESA CADA MILITAR PRO PIB DO PAÍS. Fonte: https://data.worldbank.org/. Acesso em 02/10/20  

https://data.worldbank.org/
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Ainda, no que tange ao orçamento voltado ao setor de fardamento da Força Aérea Brasileira 

(FAB), a pesquisa demonstrou um enorme congelamento dos recursos ao longo dos últimos 

anos. Somente 1% do gasto total da FAB é dedicado a material de Intendência e fardamento, o 

que dificulta a tentativa de modernizar e firmar novos contratos para especialização do pessoal 

militar que trabalha na área, bem como de investir na indústria têxtil. 

Mas a iniciativa da Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) por meio da 

Subdiretoria de Abastecimento da Aeronáutica (SDAB) demonstra o anseio por mudança e 

modernização. A parceria com o SENAI CETIQT é essencial para a melhoria da qualidade dos 

produtos ofertados pela indústria têxtil pois, além da capacitação dos fornecedores, será feita a 

revisão das especificações técnicas dos fardamentos da FAB e adequação dessas especificações 

ao mercado brasileiro, de modo a promover o incentivo ao desenvolvimento da indústria 

nacional bem como adequar os produtos fornecidos e produzidos às necessidades da Força 

Aérea Brasileira. 

A criação e o credenciamento de uma forte Base Industrial de Defesa no que tange ao setor 

de fardamento traz como benefícios, além do desenvolvimento da indústria nacional por meio 

da capacitação dos fornecedores, uma maior eficiência e celeridade ao processo de aquisição, 

diminuindo sobremaneira o número de Processos Administrativos de Apuração de 

Irregularidades (PAAI), bem como de burocracia e penalidades aos fornecedores. 

Desta forma, o credenciamento das indústrias têxtis como empresas estratégicas de Defesa, 

após a capacitação pelo SENAI CETIQT, contribuiria para todo o processo de aquisição e, 

inevitavelmente, estimularia a indústria nacional, as quais estariam prontas para o mercado 

interno e externo. 
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Outro problema que deve ser mitigado é a falha de planejamento entre o setor de análises e 

o de planejamento, de forma que estes apresentem uma maior coesão para que o processo seja 

mais eficiente e célere, principalmente na fase de análise de amostras. A parceria com o SENAI 

CETIQT também agrega nesse ponto, tendo em vista a previsão da adequação dos laboratórios 

da SDAB. 

Desta maneira, uma sugestão para tornar mais eficiente o processo de aquisição de 

fardamento seria a criação de um rol de empresas credenciadas e pré-habilitadas para licitarem 

com a FAB com relação aos produtos de fardamento, após capacitação pelo SENAI CETIQT. 

Utilizando esse rol de fornecedores, ficaria mais rápido e confiável o processo de aquisição, 

tendo em vista que os produtos fornecidos por eles já estariam pré-testados e aprovados, 

participando somente da análise amostral após o empenho e eliminando a fase de análise 

laboratorial na etapa de habilitação do processo licitatório. Esse credenciamento poderia ocorrer 

concomitantemente ao credenciamento das empresas estratégicas de Defesa, já que o 

fardamento é considerado um produto de Defesa. Isso estimularia as empresas tendo em vista 

a desoneração fiscal. 

Dessa forma, confirma-se a hipótese de que uma gestão estratégica de suprimentos mais 

robusta no processo logístico de aquisição de fardamento da FAB aumentaria a eficiência dos 

gastos de Defesa do país, pois diminuiria os prazos do processo. 

Ainda, outra sugestão seria a divisão dos itens em dois grupos para licitação em anos 

alternados. Esse planejamento constaria no Plano de Planejamento Plurianual e facilitaria para 

que os gestores pudessem confiar no planejamento realizado e se antecipar na produção dos 

PAM, não ficando dependentes de um input do Setor de Estoque e Distribuição, nem das OMs 

apoiadas.
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