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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo exam inar o sistema gerencial 

empregado na Missão Espacial Completa Brasileira-MECB e se, de 

alguma maneira, contribuiu para a consecução de seus objetivos. 

É feito um levantamento da política espacial brasileira e 

estabelecida a posição da Missão nesse contexto. São apresentados 

modelos gerenciais utilizados em outros países e comparados com o 

caso brasileiro. 

O trabalho conclui que existem sistemas gerenciais implantados 

nas organizações que desenvolvem os projetos do programa, 

entretanto, inexiste um sistema efetivo de gerenciamento do 

programa. 



ABSTRACT 

This work has the main purpose to examine in what extent the 

management model used for the Brazilian Space Mission actually 

contibuted for the achievement of the Mission itself. 

A survey about the Brazilian Space Policy was carried out, and 

from its results, it was possible to frame the Mission within this 

"scenario". Management models used in other countries are 

presented and compared to the Brazilian one. 

The work concludes that, although the agencies (Research 

Centers) engaged in the program have their own management 

models, the Mission itself has no effective management. 
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CAPíTULO I 

INTRODUÇÃO 

O fascínio pelo desconhecido e o desenvolvimento científico 

são os principais motivos que levam o homem a buscar 

continuamente a conquista do espaço. 

Os primeiros movimentos de cada descoberta não têm, via de 

regra, motivos bélicos mas, à medida que são buscadas as 

alternativas de utilização dessas mesmas descobertas, surge logo a 

perspectiva de aplicação como instrumento de guerra. 

Assim é que toda a história da pesquisa espacial mundial está 

atrelada, de maneira inquestionável, à guerra; quer seja no seu 

início, a partir de conhecimentos básicos aprimorados durante a II 

Grande Guerra, quer seja durante todo o período em que as nações 

buscaram a supremacia de forças contra seus oponentes. Os 

veículos foguetes, os satélites e outros artefatos, objetivam, muitas 

vezes não explicitamente, o transporte de cargas bélicas, a 

observação à distância do país inimigo, as comunicações militares e 

outros fins. 
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Irônicamente, a belicosidade da humanidade é, a par da sua 

desgraça, a sua própria evolução. Assim é que os desenvolvimentos 

que esperam servir de instrumentos de ataque ou de defesa, 

desdobram-se na produção de importantes e inumeráveis benefícios. 

A informação é a matéria básica para todos e, principalmente, 

para os países e seus governantes. Dispor de meios eficientes de 

obtenção, transm issão e recepção de dados é preocupação de 

qualquer país que pretenda evoluir no sentido de melhorar a 

qualidade de vida de seu povo. 

a mundo, hoje, tende para a globalização; age e reage quase 

que a um só tempo, a qualquer acontecimento que ocorra 

simplesmente porque a informação chega, em tempo real, a todos os 

lugares. a fato jornalístico, a busca de dados em diferentes fontes e 

países, a localização e a navegação em todos os tipos de meios de 

transporte, enfim, praticamente tudo pode ser executado, localizado 

ou difundido com velocidade e precisão. 

A eletrônica é o grande fator de alavancagem, em ritmo 

impressionante, dos mecanismos de tratamento de dados que antes 

eXigiam um enorme tempo para seu processamento. Além disso, a 

miniaturização, a partir de circuitos de estado sólido, permite o 

empacotamento de mecanismos capazes de um grande número de 

atribuições em pequenos espaços e com baixíssimo peso. Sem falar 

em outras vantagens decorrentes, a coleta de dados e sua 

conveniente transmissão permitem que informações sobre todos os 
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assuntos - em qualquer ramo de atividade, quer seja econômico, 

político, previsão de tempo, auxílio à navegação e outros - cheguem 

ao seu destino imediatamente. 

O espaço é o ambiente natural para que os dados possam ser 

coletados, ou colocados à disposição dos seus usuários, da forma 

mais precisa. Portanto, sua conquista é um fator de desenvolvimento 

e de soberania. 

O Brasil não pode deixar de estar atento a todas as evoluções 

que ocorrem no mundo. Afinal, é parte importante - pela sua 

extensão territorial, sua participação econôm ica, seu povo e outros 

fatores - do conjunto das nações. Para participar desse contexto 

mundial é que, desde a década de sessenta, começa a dar seus 

primeiros passos no sentido de obter capacitação para participar dos 

esforços para o uso do espaço em prol do desenvolvimento. 

Os esforços iniciais culm inam com a proposta de uma missão 

para colocar satélites em órbita - a partir de bases nacionais e com 

veículos lançadores também nacionais que permitissem a 

alavancagem da tecnologia espacial nacional. Essa missão, chamada 

Missão Espacial Completa Brasileira-MECB, obviamente, envolve 

uma quantidade enorme de recursos humanos e materiais e o 

concurso de diversas organizações. O gerenciamento de todo esse 

conjunto, visando atingir objetivos tão ambiciosos a partir de 

organizações que exibem estruturas e culturas díspares é, 
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certamente, tarefa a exigir enorme preocupação com os mecanismos 

de gestão que devam ser utilizados. 

Objetivo 

o objetivo central deste trabalho é avaliar a Missão Espacial 

Completa Brasileira-MECB, no que se refere à conclusão de suas 

metas e determinar qual a participação do sistema de gestão 

adotado, nesse processo. 

Para atingir a esse objetivo, foi necessário percorrer um 

caminho metodológico que veio responder às várias questões que 

permitiram atender ao objetivo principal estabelecido. 

Essa questões foram vistas como objetivos intermediários, 

sendo tratadas em capítulos separados, que perm itiram a construção 

lógica do estudo. 

Relevância do Estudo 

A gestão de grandes programas e/ou projetos está intimamente 

ligada à administração do Estado. É ele que, na maioria das vezes, 

se utiliza de empreendimentos de vulto para implementar suas 

políticas. 

Os instrumentos dos quais se vale para execução de seus 

planos, são os programas e projetos. Nestes são envolvidas diversas 

organizações com as mais diversas formas de sistemas de 

adm inistração. 
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Órgãos públicos, em suas diversas formas jurídicas, e 

entidades privadas evoluem nesse cenário desempenhando seus 

papéis visando atingir objetivos preestabelecidos. 

Contudo, cada um desses atores apresenta características 

próprias de atuação, decorrentes de suas formas de organização e 

de seus objetivos. 

O direcionamento dos esforços das organizações envolvidas, 

em quaisquer desses instrumentos de política, exige uma grande 

capacidade gerencial. A condução harmoniosa da potencialidade de 

cada uma dessas instituições, em uma só direção, é que faz o 

sucesso da missão. 

A Missão Espacial Completa Brasileira-MECB é um programa 

de grande dimensão, envolvendo várias organizações e uma enorme 

quantidade de recursos. Sua complexidade sinaliza a necessidade de 

uma bem estruturada capacidade gerencial. 

A análise dessa Missão, em particular, permitirá avaliar como 

esse problema vem sendo tratado e também poderá trazer alguns 

elementos para uma possível ampliação, visando uma análise da 

preocupação do mecanismo estatal, para com seu sistema de gestão. 

O estudo de casos concretos permite, sempre, um momento de 

reflexão que se configura como um instrumento de aprendizado para 

situações futuras. 

Nessa fonte de aprendizado é que se embasa a relevância do 

trabalho atual. 



6 

Metodologia 

Na definição do tipo de pesquisa executada, é usada a 

taxonomia utilizada por Gil, que estabelece como critérios básicos 

seus objetivos gerais e os procedimentos técnicos utilizados. 

Quanto aos objetivos gerais 

A consulta a diversos autores que se ocupam da metodologia 

da pesquisa levou a classificá-Ia, quanto aos objetivos gerais, não 

em uma única categoria mas, em duas. Explica-se tal escolha pelo 

fato de que não há como, por um problema metodológico e de 

racionalidade, explicar alguma coisa que não foi ainda descrita. Para 

bem delinear o problema há que se descrever o fenômeno, o 

ambiente onde ocorre e diversos outros fatores que compõem o meio 

ambiente onde está inserido. 

A partir dessa delim itação, que é feita através de um processo 

descritivo, torna-se mais fácil a tentativa de explicação das relações 

entre variáveis. Continuando o raciocínio que se está desenvolvendo, 

a classificação da pesquisa como explicativa torna-se um segmento 

natural. 

Pelo dito, classifica-se a pesquisa realizada, no que se refere 

aos fins, como descritiva e explicativa. 
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Quanto aos procedimentos técnicos adotados 

Na classificação do estudo quanto aos procedimentos técnicos 

adotados, após a leitura e análise de diversos autores, surge um 

momento que dá margem a uma reflexão mais demorada para que 

possa chegar a uma classificação, aqui considerada, mais adequada. 

Como apresenta Gil, tem-se que: 

Na pesquisa ex-post-facto (grifo do autor), tem-se um 
"experimento" que se realiza depois do fato. Não se trata 
rigorosamente de um experimento, posto que o pesquisador não 
tem controle sobre as variáveis. Todavia, os procedimentos 
lógicos de delineamento ex-post-facto (grifo do autor) são 
semelhantes aos dos experimentos propriamente ditos 
Basicamente, neste tipo de pesquisa são tomadas como 
experimentais situações que se desenvolveram naturalmente e 
trabalha-se sobre elas como se estivessem submetidas a 
controles. Por exemplo, se em determ inada região existem duas 
cidades com aproximadamente o mesmo tamanho, o mesmo 
tempo de fundação e numa delas se instala uma indústria, as 
modificações que aí se produzirem poderão ser atribuídas a esse 
fato, já que a presença da indústria constitui o único fator 
relevante observado numa cidade e não na outra. 1 

o objeto de estudo é um programa definido, no qual se 

analisam seus resultados e a influência do processo de gestão, na 

obtenção desses resultados. Certam ente, as situações 

desenvolveram-se naturalmente, e anteriormente à preocupação do 

trabalho. Por outro lado, é um programa único, totalmente definido 

quanto aos seus objetivos, sem outros casos similares no país. Além 

disso, o testemunho de pessoas, obtido através de entrevistas não-

estruturadas, que participam ou participaram do programa é da maior 

importância no processo de obtenção de dados. Tem-se, portanto, 

uma pesquisa de campo fazendo parte do trabalho. 
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Como se pode observar, não é possível traçar uma fronteira 

bem definida entre os diversos tipos de classificação. Portanto, toma

se a decisão de, assum indo como risco próprio, classificar o trabalho 

como estudo de caso, no que se refere aos procedimentos técnicos 

utilizados. 

Estrutura do Texto 

o trabalho foi estruturado, em oito capítulos que, conforme 

anteriormente citado, obedecem a uma evolução lógica para se 

responder à questão que é seu objeto. 

O presente capítulo, onde o problema, sua motivação, a 

metodologia empregada, as limitações e óbices enfrentados e, ainda, 

outras informações julgadas pertinentes são apresentados. 

Um segundo capítulo, onde é dada uma visão dos 

procedimentos gerenciais utilizados para programas do tipo 

enfocado, pretendendo situar o leitor quanto à técnica geralmente 

aceita. 

Um terceiro capítulo, onde é apresentada a política espacial 

brasileira, a partir da política de ciência e tecnologia e a posição da 

Missão Espacial Completa Brasileira-MECB dentro desse contexto. 

Um quarto capítulo que apresenta a MECB, desde seu 

nascimento, e o enfoque gerencial a ela aplicado. 
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Um quinto capítulo, onde são apresentadas as experiências 

mais significativas de política e gerenciamento de programas 

espaciais em diversos países. 

Um sexto capítulo que apresenta dificuldades diversas que 

surgiram durante o desenvolvimento da Missão, prejudicando seu 

desenvolvimento. 

Um sétimo capítulo onde é trabalhada uma análise das 

observações feitas ao longo do trabalho e, por último, uma conclusão 

que apresenta a resultado da pesquisa elaborada. 

Obtenção e Tratamento dos Dados 

Dois tipos básicos de dados foram utilizados: dados teóricos e 

dados práticos. Os primeiros vieram dos levantamentos bibliográficos 

feitos; os práticos vieram dos documentos de trabalho coletados nas 

instituições envolvidas na Missão e das entrevistas realizadas, além 

de informações obtidas em conversas informais com muitos dos 

membros que participam das organizações de pesquisas que 

trabalham no programa. a 

Os dados, além da classificação que é feita ao início, podem, 

também, ser separados em objetivos e subjetivos. Os primeiros 

vieram dos documentos próprios do programa e das obras teóricas; 

ficam na categoria dos subjetivos, aqueles que foram obtidos a partir 

das interpretações dadas pelas pessoas que foram entrevistadas 

formalmente ou que mantiveram conversas informais e, obviamente, 
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têm seu modo próprio de codificar as informações que são 

transm itidas. O tratam ento desses relatos é um a parte bastante 

interessante e gratificante do trabalho e, também, de grande valor 

contextual. 

Ao contrário do que ocorre com os levantamentos e os estudos 
experimentais ou quase experimentais, para o estudo de caso não 
se pode falar em etapas que devem ser observadas no processo 
de análise e interpretação dos dados. Isto tende a provocar duas 
situações distintas, mas igualmente desfavoráveis para a 
pesquisa. A primeira consiste em finalizar a pesquisa com a 
simples apresentação dos dados coletados. A segunda consiste 
em partir dos dados diretamente para a interpretação, ou seja, 
para a procura dos mais amplos significados que os dados 
possam ter. 2 

Gil, citado, não prevê etapas a serem observadas no processo 

de análise e interpretação dos dados, para estudo de caso. 

Entretanto, um método deve ser escolhido para ordenar o 

encaminhamento do pensamento. 

As técnicas de raciocínio do método científico são basicamente 
duas: a indução e a dedução. 3 

O caminho mais coerente, segundo opinião própria, é 

utilização do método analítico, seguido do sintético, uma vez que são 

complementares, como afirmam inúmeros autores e, além disso, 

atende aos propósitos científicos deste trabalho. Entretanto, uma 

visão mais globalizante se faz necessária e, por isso, é buscado um 

enfoque que oferece um melhor tratamento dos dados. 

Avançando um pouco mais nessa busca encontra-se, em 

Crema, o elo necessário para uma abordagem totalizadora. 

a O autor pertence ao quadro de pesquisadores do Centro Técnico Aeroespacial. 
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Ressalto que a abordagem holística não é nem analítica nem 
sintética; caracteriza-se pelo uso simultâneo e conjunto ou da 
sinergia destes dois métodos. 4 

o tipo dos dados obtidos perm itiu uma utilização consistente 

dos métodos empregados. 

Delimitação do Tema 

o desenvolvimento do assunto é puramente qualitativo, tendo 

em vista que, apesar da apresentação de alguns poucos dados 

quantitativos, a relevância reside na aplicação de um modelo 

estruturado de gerenciamento de um grande programa de pesquisas 

e desenvolvimento, que não prioriza, para sua análise, esse tipo 

dado. 

A par de uma recomposição, desde os primeiros passos, do 

esforço brasileiro no setor espacial - imprescindível para justificar a 

criação da Missão Espacial Completa Brasileira-MECB a 

concentração maior reside no período previsto no primeiro 

cronograma, para a referida missão. Os adiamentos de eventos e as 

dilações de prazo são pontos de análise do papel do sistema 

gerencial em pregado na condução da missão. 

Delimitação do Estudo 

Um programa da magnitude de uma missão espacial envolve 

uma enorme quantidade de variáveis que podem ser apreciadas. Não 

são analisadas muitas dessas variáveis mas tão somente aquelas 

que se mostraram necessárias. Fica-se, portanto, com a pesquisa da 
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influência do sistema gerencial na consecução dos objetivos da 

missão. Mais precisamente, o objeto de preocupação é o sistema de 

gestão que foi aplicado e se, eventualmente, foi ele modificado para 

atender alguma necessidade particular e qual sua influência. 

É oportuno tornar claro que a condução de cada projeto ou 

subprojeto, executado dentro de cada uma das instituições de 

pesquisa ou das indústrias envolvidas, não foi objeto principal de 

análise. Entretanto, como será visto no decorrer do texto, a Missão 

se confunde, com os projetos das organizações integrantes. A 

gestão e a interligação desses esforços e dos produtos obtidos é o 

objeto de interesse. 

O período de tempo do estudo é aquele estabelecido para a 

vigência da MECB, ou seja, de 1980 até 1989 estendendo-se, 

obviamente até nossos dias, uma vez que a missão não foi ainda 

concluída. Para uma melhor compreensão do surgimento dos 

programas espaciais e da MECB, há necessidade de um pouco de 

história para se poder situar o programa no seu tempo e no seu 

momento. 

Certamente, para que se possa avaliar o sistema gerencial, 

algumas variáveis conexas foram apreciadas. Isso, entretanto, não 

implica um compromisso maior com tais análises que, apesar de 

necessárias, são tão somente passos subsidiários. 
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o Início da Pesquisa do Espaço 

A atração que o espaço exerce sobre a humanidade, perde-se 

no tempo. Questões, as mais diversas, sempre estiveram associadas 

ao espaço que nos cerca. As divindades sempre estiveram, de 

alguma maneira, associadas ao meio onde a Terra está inserida. O 

universo fascina a todos. É objeto de crendice e de interesse 

científico. Alcançar o ponto mais distante sempre foi um desafio. 

Desde os primeiros registros que foram encontrados, estão presentes 

as preocupações com o espaço. 

Por conseqüência, a conquista do espaço é uma preocupação 

que se perde no tempo. A literatura que se preocupa com a história 

da humanidade é farta de exemplos. ícaro - personagem da mitologia 

grega, que fugiu do labirinto de Creta servindo-se de asas pregadas 

com cera, que derreteu à aproximação do Sol - é um dos exemplos 

mais conhecidos da tentativa de voar. A sensação de liberdade, que 

a habilidade de voar representa, está continuamente presente no 

imaginário do homem. 

Existiu uma lenda chinesa, cerca de 750 A.C., referindo-se à 

"Terra da Carruagem Voadora" na qual veículos alados eram 

conduzidos por pessoas que tinham um braço como bandeiras 

ondulantes que carregavam umas às outras como gansos graciosos. 

Trecho da República de Cícero, de 160 A.C., intitulado 

"Somnium, Scipionis" traz uma concepção do universo global com a 

visão de um vasto panorama onde aparecem estrelas nunca vistas da 
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Terra. Em 160 da nossa era, Lusitano da Grécia escreve uma história 

narrando uma viagem à Lua. 

Em 1232 em Kai-fung-fu os chineses repeliram o ataque dos 
mongóis com "flechas de fogo voador". Este é o registro do 
primeiro uso com sucesso de foguetes. Segundo se acreditava, 
depois surgiu o primeiro astronauta do mundo. Tratar-se-ia de um 
sábio chinês de nome An Ho. Conta a lenda que An Ho desejava 
deixar a Terra e explorar a Lua. Para isto, construiu 77 foguetes 
(ou rojões) e enfeixou-os. Na ponta dos foguetes colocou uma 
cadeira de bambu. Com base em vários anos de experiência que 
os chineses já possuíam no assunto, An Ho precisaria de um 
dispositivo que lhe desse direção. Levou, assim, em cada mão um 
papagaio de papel afim de poder dirigir seu trajeto para a Lua. 
Chamou então pessoas de sua inteira confiança que acenderam 
os foguetes, envolvendo-o em uma nuvem de fumaça. Certamente 
deve ter chegado na Lua pois, depois disto, nunca mais ninguém 
o viu na Terra. 5 

o poema indiano Mahabharata apresenta instruções para um 

vôo para a Lua. Outro poeta indiano Tulsidãs descreve a viagem feita 

ao céu por Rãma. O vôo, para a Lua, de um navio alçado das águas 

por uma tempestade, foi descrito no século II por Lucien de 

Samosate. 

No início da Idade Média, os dogmas da Igreja baniram da 

literatura o tema das viagens espaciais. Ele só reaparece a partir da 

Renascença. 6 

Os exemplos de grandes escritores que usaram suas 

imaginações para criar maravilhosas histórias sobre viagens 

espaciais, são infindáveis. Dentre esses, não se pode deixar de citar 

Voltaire, Dumas, Júlio Verne, Edgard Allan Poe, pedindo perdão 

àqueles que, certamente, foram aqui esquecidos. 
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Cyrano de Bergerac escreveu uma preciosa novela sob o título 

"The Voyage to the Moon", em 1649. Eugene M. Emme, assim 

descreve uma passagem da novela: 

Cyrano also attemp to launch a craft from the top of a high hill by 
means of a powerful spring. His craft drop into the valley. 
Attempting to remove firecrackers attached to this eraft by a band 
of heekling soldiers, Cyrano was inadvertent/y launehed into the 
air as the fireeraekers began to explode. Cyrano found "his 
elevation continuing and looked baek at the earth to see what 
appeared to me like a large Holland-eheese gilded JJ

• Thus Cyrano 
beeame the first tlyer in fietion to reach the Moon by a primitive 
means of roeket thrust, a feat whieh antedated Sir Isaae Newton's 
formulation of a law explaining sueh propulsion. 7 

Corroborando a narrativa do registro chinês apresentado 

anteriormente, Emme continua: 

Chemieal Roekets had their ongms in the history of gunpowder, 
better know as blaekpowder. Solid ehemieal or blaek powder 
roekets ealled "fire arrows JJ were mentioned in an Offieial Chinese 
publieation, Wu Ching Taung Yao in 1040 A.D. 8 

Os grandes clássicos de Jules Verne sobre vôos espaciais, 

"From the Earth to the Moon (1865)" e sua obra de continuação que 

descrevia um vôo real, "Round the Moon", tiveram uma influência 

muito profunda sobre a idéia dos vôos espaciais. 9 

Leonardo da Vinci (1452-1519), com sua visão de futuro, que 

continua ainda hoje surpreendendo, dizia: "There shall be wings! If 

the aeeomplishment be not for me, 'tis for some other. The spirit 

eannot lie; and man, who shall know ali and shall have wings, shall 

indeed be as a god JJ

•
10 

Enquanto os homens de letras davam asas à imaginação, os 

cientistas movimentavam-se. Os motores de combustão interna 
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trazem as carruagens sem cavalos e as máquinas voadoras entre as 

inovações básicas que aparecem à medida que a humanidade avança 

para o século xx. As raízes dos sonhos do vôo espacial também são 

acalentados pelas novas tecnologias que vão surgindo. 

Os foguetes a propulsão líquida tornam possível a entrada na 

"Era Espacial", a partir da dedicação científica de alguns poucos 

indivíduos de várias nacionalidades. Enquanto isso, os foguetes de 

combustíveis sólidos permanecem sendo a preocupação dos 

técnicos. 

Os foguetes a combustível líquido, que produzem uma 

velocidade de exaustão maior que a dos propelentes sólidos são a 

chave do vôo humano para o espaço. 

E. Tsiolkovsky da Rússia, Robert H. Goddard dos Estados 

Unidos, Hermann Oberth da Romênia e Alemanha, e Robert Esnault

Pelterie da França estão entre os pioneiros no início do 

desenvolvimento da astronáutica. 11 

Os trabalhos de Tsiolkovsky ficaram restritos à Rússia, onde 

foram publicados em 1920, e somente recentemente ficaram 

disponíveis em inglês. Em 1948, a Academia Soviética de Ciências 

aprovou a publicação de todos os trabalhos de Tsiolkovsky, indicando 

com clareza o reconhecimento do trabalho desse homem. 

Goddard (1882-1945), o pioneiro americano dos foguetes, foi 

atraído por sua leitura do livro de Verne "From the Earth to the Moon" 

. Na sua oração, ao fim do colegial, em Worcester, em 1904, disse: 
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"If is difficulf fo say whaf is impossible, for fhe dream of yesferday is 

fhe hope of foday and fhe realify of fomorrow." 

Após todo um período de pesquisas e desenvolvimentos, 

permeado por trabalhos publicados e prêmios recebidos, faz voar um 

foguete propelido por oxigênio líquido e gasolina, em 16 de março de 

1926. Foi o primeiro vôo de um foguete a combustível líquido, na 

história do mundo. 

Na Alemanha, os estudos em propulsão de foguetes são 

desenvolvidos a partir dos esforços de Hermann Oberth. Uma vez 

que o Tratado de Versailles proibia a Alemanha de ter uma Força 

Aérea, o Exército decide desenvolver um programa de 

desenvolvimento de foguetes, altamente secreto. O responsável pelo 

programa é o Coronel Walter R. Dornberger. Em 1932 seus 

assistentes civis são Walter Riedel e Wernher Von Braun, dois jovens 

engenheiros entusiastas do desenvolvimento de foguetes. 

Em 1945 , a Alemanha havia atingido uma liderança de dez 

anos na tecnologia de foguetes , que a havia levado ao foguete 

balístico V-2 com 56.000 libras de empuxo, um alcance de 200 

milhas, uma velocidade supersônica que o conduzia através do 

espaço acima da atmosfera no topo de sua trajetória, com uma alta 

confiabilidade. 

Esse conhecimento acumulado, após o fim da guerra, torna-se 

um grande espólio tecnológico que é passado imediatamente para a 

mão das nações vitoriosas, a URSS e os Estados Unidos. 
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A Era Espacial, pode-se dizer, começa em 4 de outubro de 

1957. Nesse dia é lançado, pela URSS, o primeiro satélite feito pelo 

homem, o SPUTNIK I. Este satélite artificial pesava 184 libras e foi 

lançado por um foguete desenvolvido para ser um míssil militar. 

Nenhuma inovação tecnológica havia produzido tal impacto 

psicológico na opinião mundial, desde a explosão da bomba sobre 

Hiroshima, em 1945, ou desde que o homem havia voado em um 

balão, em 1783. 

A abertura da Era Espacial descortina um novo cam inho de 

conquista espacial e desenvolvimento científico que ainda hoje não 

terminou e, em um futuro previsível, não se pode vislumbrar o fim. 

As condições geopolíticas do momento em que o primeiro 

SPUTNIK foi lançado fazem com que haja um recrudecimento da 

disputa para a primazia na liderança do cenário mundial. O tiro de 

partida da Corrida Espacial havia sido dado. Deste momento em 

diante, o esforço mundial dispendido no sentido da pesquisa espacial 

passa a consumir, em maior ou menor escala, dependendo do país, 

uma quantidade enorme de recursos humanos e materiais. 



CAPíTULO 11 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Administrar é tarefa que se perde no tempo. Nada, 

absolutamente nada, pode ser executado sem que seja usado, em 

algum momento, um processo de administração. Todos os nossos 

atos são precedidos de uma preparação e de um ordenamento das 

ações; mesmo os mais intempestivos ou supostamente intuitivos. 

Descartes é, a nosso ver, o iniciador do tratamento 

metodológico da sistemática de resolução de problemas e situações 

quando, no século XVII, divulga o seu Discurso do Método. Sua 

preocupação maior são as ciências naturais que, no século XIX, têm 

um grande impulso. 

As ciências sociais vêm, a seguir, para participar também do 

movimento do racionalismo. 

Ao despertar do século XX surgem os primeiros estudos 

visando aplicar o racionalismo ao trabalho, de uma maneira 

sistemática. Taylor é quem primeiro se ocupa desses estudos e o faz 

visando, basicamente, o aumento da eficiência do trabalho. 

Contemporaneamente a Taylor, Fayol trás um enfoque mais 

próximo do que, hoje, se entende por administrar e coloca a 

organização como uma das suas funções básicas. Sua idéia de 
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organização é abrangente uma vez que engloba, além da 

organização dos recursos humanos e materiais, a sua obtenção. 

Esses homens deram origem a chamada Escola Clássica de 
administração. Suas idéias básicas são as seguintes: 
1. quanto mais dividido for o trabalho em uma organização, mais 
eficiente será a empresa; 
2. quanto mais o agrupamento de tarefas em departamentos 
obedecer ao critério da semelhança de objetivos, mais eficiente 
será a empresa; 
3. um pequeno número de subordinados para cada chefe e um 
alto grau de centralização das decisões, de forma que o controle 
possa ser cerrado e completo, tenderá a tornar as organizações 
mais eficientes; 
4. o objetivo da ação de organizar são mais as tarefas do que os 
homens. 
Desta forma, ao organizar, o adm inistrador não deverá levar em 
consideração os problemas de ordem pessoal daqueles que vão 

ocupar a função. Deverá criar uma estrutura ideal. 12 

Data dessa época a aceitação da adm inistração como ciência. 

Entretanto, com o surgimento da Escola de Relações Humanas, o 

tratamento simplista dado ao papel do homem no processo produtivo 

é duramente criticado e a base, onde está assentada a Escola 

Clássica, é terrivelmente abalada. Não há como ignorar que a 

administração é uma ciência nascente, prescindindo de consistência 

maior que a pudesse elevar ao mesmo nível das ciências naturais. 

Passando pelo Behaviorismo, que tem seu expoente máximo 

em Herbert Simon, prosseguindo pelo Estruturalismo, que tem um 

retorno aos trabalhos de Max Weber, que foi o primeiro teórico de 

significância das organizações, chegamos ao ponto no qual a 

adm in istração, dita científica, com eça a crescer. 

Poucos princípios de organização podem ser universalmente 
aplicados. Nos anos 50 e início dos 60, teóricos estabeleceram 
várias técnicas organizacionais. Centralização, descentralização, 
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departamentalização, funcional, por produto, por processo, por 
área geográfica - estas são representativas das numerosas 
técnicas e modelos para estruturar a organização. Estas técnicas 
estão bem documentadas e explicadas em todos os textos 
básicos. Conceitos de fine and staff e a cadeia-de-comando 
vertical hierarquizada, acredita-se, fornecem os pontos básicos de 
partida para organizar as atividades. 13 

As teorias clássicas são por demais rígidas para enfrentar os 

problemas que o pós-guerra traz para o campo da administração, que 

sofre uma evolução altamente dinâmica. A competitividade exige 

rapidez no processo de tomada de decisão, implicando um dinamismo 

que as teorias que não consideram todos os tipos de possibilidades, 

inclusive a intuição, tendem a ser rapidamente esquecidas. 

The traditional organization structures, with their rigid divisions of 
responsibility and authority and their mechanistic chains of 
command, where too inflexible to meet the needs of the dynamic 

business environment of the 1960s. 14 

Ao fim da década de 50 o pensamento geral é de que não há o 

melhor modo de organizar. Esse pensamento causa um rompimento 

com os modelos tradicionais, resultando em métodos pessoais e 

flexíveis de administração, cada um tentando atender a uma situação 

particu lar. 

Delbecq registrou o pensamento corrente, afirmando: 

Não se pode usar um simples e estereotipado modelo 
organizacional e significativamente entender a rica variedade de 
tarefas e unidades administrativas contidas nas modernas e 
complexas organizações. Deve-se, necessariamente, falar de uma 
variedade de modelos organizacionais, e uma variedade de 
sistemas administrativos para tratar com diferentes mixes desses 

15 
modelos. 

Os grandes projetos envolvendo um grande número de 

organizações, das mais diversas origens, têm seu início durante a II 
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Guerra Mundial e prosseguem, com mais intensidade, no decorrer 

das décadas que a sucedem. 

Esses projetos, que ocorrem principalmente na área militar das 

grandes potências, exigem mecanismos muito sofisticados para a 

coordenação das tarefas que se fazem necessárias. 

Na segunda metade da década de 50, decorrente dos 

desenvolvimentos na área de mísseis ocorridos ao fim da II Grande 

Guerra, surgem os primeiros feitos significativos na direção da 

conquista do espaço. Essas conquistas exigem um esforço 

concentrado, em recursos humanos e materiais, que não podem ser 

administrados, de uma maneira eficaz, pelos processos então 

existentes. 

Antes de 1960, a predom inância dos processos de 

administração é focada nas Escolas Clássica e Neo-clássica; a partir 

de 1960, ocorre uma mudança radical no pensamento administrativo 

e a abordagem sistêm ica do processo adm inistrativo ganha vulto. 

Passa-se então, à chamada Escola Sistêmica de Administração. 

Daniel Roux, da empresa Aeroespatiale, apresenta esta visão 

aos alunos de seu curso "L' Industrie et la Gestion des Grands 

Programmes Spatiaux", do seguinte modo: 

Avant 1960: Eco/e C/assique et Néo-classique 

Le management est technocratique, basé sur la hierarchie. il gere 
le métier et met en oeuvre un faisceau de savoir-faire rélativemenf 
stabilisé dans le cadre de fonctions. 
L'apport néo-classique consiste à introduire la motivation au 
travers de la direction participative par objectifs (OPO). 
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A partir de 1960: Ecole des Systémes 

Le management se caractérise par une VfSfon globale que met 
/'accent sur la dynamique des rélations entre éléments. " tend a 
renverser les cloisons entre fonctionnels. A la notion de hiérarchie 
spécialisée il substitue la notion d'équipes multi-disciplinaires. 
Ce type de management enrichit les tâches, dévellope /'esprit 
d'équipe, augment le niveau des competences, facilite les 
echanges d'informations. " est particuliérement adapté à la 
gestion des grandes projects. 16 

É nessa época que surgem, com grande intensidade, os 

métodos quantitativos que vêm a ser usados nos processos 

administrativos. O problema da distribuição, a programação linear, o 

método do simplex, a curva do conhecimento, a teoria dos jogos, o 

método Monte Carlo, as linhas de recorrência, os métodos PERT, 

PACE, CPM, a linha de equilíbrio, são todos, mecanismos 

quantitativos para a resolução de problemas de alocação de tempo, 

recursos humanos e materiais. 

O programa Polaris, que antecedeu os programas espaciais, é 

o primeiro grande programa que vem exigir uma utilização efetiva de 

instrumentos de gestão que tivessem a capacidade de administrar um 

enorme número de tarefas, em um grande número de instituições 

envolvidas e que se devem combinar de uma maneira perfeita, dentro 

de prazos perfeitamente estabelecidos. 

A partir deste grande programa é que surgem os primeiros 

métodos quantitativos, anteriormente citados. 
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Chvidichenko, em livro da Ecole Nationale Superieure de 

L'Aeronautique et de L'Space, descreve o desenvolvimento dos 

sistemas P.E.R.T. e C.P.M.: 

C'est vers 1956, 1957 que sont apparues les premieres réponses 
efficaces à ces problemes de gestion et de direction (de 
"management'), grâce à la publication des études de M. R. Walker 
et J. Kelley, chez Dupond de Nemours et, presque simultanément, 
du bureau de ru. S. Navy Special Project Office, aidé par la firme 
800z, Allen and Hamilton. Lex premiers proposaient le C. P. M. 
(Criticai Path Method), les second le P.E.R. T. (Performance 
Evaluation Research Task), méthodes destinées à regler le 
probleme de la coordination du developpement d'un projet 
constitué d'un grand nombre des tâches liées entre elles. Apliquée 
au developpement du programme Polaris, la methode P. E. R. T. fit 
faire un énorme et rapide bond de progres au management de 
cette operation. 17 

À medida que envoluem os programas, na direção das grandes 

conquistas espaciais e também em outras áreas do conhecimento -

como os programas nucleares se torna mais premente a 

necessidade do desenvolvimento de processos gerenciais mais 

eficazes. A quantidade de recursos, tarefas e organizações 

envolvidas exige que seja pensado um novo modo de comandar esse 

conjunto intrincado de missões. Há que se colocá-Ias de uma 

maneira perfeitamente ajustável, dentro de normas que devem ser 

antecipadamente estabelecidas. 

A NASA faz parte das organizações pioneiras que buscam o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento desses processos. Essa 

necessidade é sentida desde os primeiros momentos do programa 

espacial americano. Hartman, cita essa preocupação: 

NASA space-research programs were planned and organized by 
the Headquarters program offices wíth the advice and counsel of 
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the scientific community (. .. ) Overall supervisional responsibility 
for the program would be retained in Headquarters, while active 
management would be assigned to project-management team 
loca te ordinarily, at one of de NASA research centers. 
The general function of the project-management team was to 
organize and coordinate the diverse activities envolved in (1) the 
selection and procurement of booster rockets, (2) the design and 
procurement of spacecraft, (3) the integration of the experiments 
with the spacecraft, (4) detailed mission planning, (5) the 
launching of spacecraft, (6) tracking and data acquisition by the 
worldwide NASA network, and (7) the recovery of spacecraft - if 
such was planned. (. . .) Not only had each of the elements of 
support to be successfully completed, but ali had to be brought 
together at exactly the right time for integration into a smoothly 
functioning whole. 18 

Começa, portanto, um movimento quase que natural no sentido 

de estruturação de um sofisticado sistema de gerenciamento que 

possa lidar com a enorme quantidade de recursos e tarefas a serem 

desenvolvidas. O perfil dos pesquisadores que desenvolvem as 

grandes pesquisas não é adequado a este tipo de trabalho. Há 

necessidade do desenvolvimento de novas habilidades gerenciais 

que não estão presentes nas pessoas voltadas dedicadamente à 

pesquisa. 

Os processos, os gerentes e ferramentas de planejamento e 

controle precisam ser desenvolvidos para fazer face ao novo desafio 

que se delineia. 

Mais uma vez, é a NASA que apresenta uma grande 

preocupação no estabelecimento do perfil desse novo profissional. É 

explicável essa preocupação, tendo em vista que as pesquisas 

espaciais são aquelas de teor mais complexo, em termos de todos os 

esforços e recursos envolvidos. 
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In space-flight research, the supporting role became of such 
overwhelming magnitude, scope, complexity, and cost that a 
special NASA-wide project-management team was required to deal 
with it. The scientist-experimenter, who certainly could not be 
expected to launch his own spacecraft, was now freed of 
extraneous distractions and allowed to remain the specialist he 
general/y preferred to be. But space-project management was a 
new class of activity - not exact/y research, yet closely attuned to 
research requirements. Made to order for engineers, it was the 
kind of integrative, multidisciplinary task in which the engineer, as 
a professional type, often reached the peak of his achievement. 19 

A administração por projetos, principalmente nas áreas técnico-

científicas, passa a ser o mecanismo preferido para emprego. 

Contudo, a organização por projetos não pode existir sem o 

concurso da organização funcional. O grande problema que se 

apresenta é a dificuldade de compatibilizar as relações entre a 

autoridade formal e as responsabilidades encontrada na organização 

projeto/funcional ou matricial. 

Uma Visão Sistêmica da Organização 

Uma compreensão do conceito de sistema é necessária para a 

discussão de uma organização por projetos. Desde o início da 

administração científica os conceitos de organização e de sistema 

têm sido associados, um ao outro. Kendall, escrevendo em 1912, 

percebeu esta relação e falou da necessidade de ser organizado de 

tal modo que: Separate process and unit members are brought into 

systematic connection and operation as efficient parts of the whole.
20 

Mais recentemente, Barnard constrói seu tema a cerca da 

equivalência dos sistema e das organizações, dizendo: 
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É hipótese central deste livro que o conceito mais útil para a 
análise da experiência de sistemas cooperativos está embasado 
na definição de uma organização formal como um sistema de 
atividades ou forças consensualmente coordenadas de duas ou 
mais pessoas. 21 

Cerca de setenta anos atrás, aparece o conceito de sistemas 

na literatura de administração. Entretanto, só recentemente ganha 

alguma aceitação no estudo das organizações. Uma das razões da 

demora em sua aceitação é que ele está baseado numa racionalidade 

analógica mais do que em verificações empíricas. Ademais, não 

havia real necessidade para ele no passado; agora que a utilidade 

cresce, o desenvolvimento de técnicas tem ficado para trás, como 

usualmente acontece. 

Um Sistema Integrado 

A organização deve ser estruturada de modo que as funções 
individuais sejam colocadas juntas em um sistema organizado e 
integrado, com suas partes direcionadas para o mesmo objetivo 
comum. O enfoque sistêmico para a organização de recursos 
humanos e materiais inclui as idéias básicas que: 
1. Uma organização é composta de muitos subsistemas, incluindo 
as companhias associadas e o meio ambiente geral. 
2. A organização, ela mesma, não é uma entidade, mas deve 
interagir com outros grupos ( organizações públicas, 
consum idores, fornecedores, sindicatos, credores, banqueiros, 
distribuidores, governos, etc ... ) para sobreviver em seu meio 
ambiente. 
3. Subordinados são somente parte dos grupos de pessoas que 
trabalham para o supervisor. 
4. A legitim idade da tarefa pode, algumas vezes, dom inar a 
hierarquia vertical. 
5. Cada pessoa em uma organização tem um conjunto de papéis 
no sistema total, não uma especialização estreita. 
6. Gerentes individuais não ocupam uma simples posição central 
fixa na organização; mais do que isso, os gerentes devem ter uma 
mobilidade organizacional considerável para manter o necessário 
relacionamento com o meio ambiente. 
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7. O gerente deve entender as relações entre as partes do 

sistema, bem como os requisitos específicos do seu trabalho.
22 

Podemos apreciar este tipo de gerenciamento, através da 

interação entre um projeto governamental e as organizações que irão 

executá-lo. Porque, está claro que um grande projeto na área 

governamental não pode se eximir de utilizar uma ferramenta tão 

potente como o "gerenciamento por projetos", para gerir os bens que 

foram alocados pela sociedade. 

A maneira prática de atrelar a visão sistêm ica ao 

gerenciam ento de projetos é através dessa técn ica adm in istrativa, 

hoje amplamente utilizada, chamada de gerenciamento por projetos e 

que já foi citada no parágrafo anterior. 

Gouse e Stickney, conectam de maneira clara a abordagem 

sistêm ica e o gerenciamento por projetos quando dizem: 

Project management is the application of the systems approach 
to the management of technological/y complex task or projects whose 
objectives are explicit/y stated in terms of time, cost, and 
performance parameters. 23 

o Departamento de Defesa (000), dos Estados Unidos da 

América, vem usando, desde há muito, o gerenciamento de projetos 

para o processo de acquisition b de sistemas de armas. Entretanto, o 

sucesso da utilização de tal técnica gerencial depende de vários 

fatores que se transformam a cada projeto, apesar de se poder 

identificar alguns básicos. 

b o termo em inglês tem uma conotação que envolve mais do que uma simples 
compra. 
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Ainda Gouse e Stickney, assim apresentam sua visão: 

The oepartment of oefense (000) has used program/project 
management for the acquisition of large defense weapon systems 
for many years. The Polaris submarine project was managed and 
acquired by a formal project management office. (. .. ) In an 
analysis of the successfu/l completion of a number of these 
projects, several key factors were identified. These factors for 
success differ from project to project, but there are some basic 
themes. Project managers interviewed cited these success factors 
most often: good staffs, good contractor project manager, realistic 
requirements, a good contractor or manufacturer, and stability 
factors (personnel, funding, and product stability).24 

Tem sido enfatizado, mais de uma vez, o vulto dos recursos 

envolvidos em um programa espacial. Esses recursos tornam críticas 

três variáveis que determ inam a otim ização de sua utilização. São 

elas: o tempo, o custo e o desempenho. 

Existe uma relação de compromisso entre essas variáveis de 

maneira tal que a má gestão de qualquer delas pode conduzir a um 

fracasso total ou a um dispêndio adicional de recursos que pode 

tornar o programa inviável. 

Toma-se como exemplo, como modelo organizacional que tem 

sido, as observações feitas por Jenkins, sobre o desempenho da 

NASA: 

It has been recognized for some time that the three general 
variables - time, cost, and performance - are fundamental 
characteristics in the management of Research and oevelopment 
programs. Consideration of these three interrelated elements is as 
important at the NASA Agency or - general management levei, 
where decisions on the total aeronautics and space program are 
made, as it is at the levei of individual program and project 
management. 25 
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Fica patente que o sucesso de um programa de grande porte 

está no equilíbrio dos esforços desenvolvidos em todos os níveis e 

especialidades envolvidas. 

A pesquisa não obtem resultados utilizáveis se não for apoiada 

por um sistema gerencial competente, capaz de a ela entregar 

recursos convenientes e, por outro lado, obter dela os resultados 

esperados, a custos compatíveis. 

Para uma última visão da necessidade do gerenciamento 

competente, cita-se Hancock, que cham a atenção para a natureza 

crítica do valor do tempo, em um programa espacial: 

Space programs have necessitated the development of many 
methods and techniques for program management. This necessity 
is created by the enormous cost and time phasing problems 
associated with space programs, where a minute of time in space 
costs thousands of dollars. 26 



CAPíTULO 111 

POLíTICA AEROESPACIAL 

As políticas respondem aos anseios ou necessidades da 

sociedade. Conforme será visto posteriormente, partem de uma 

"agenda" - onde são definidas as necessidades futuras, as demandas 

sociais e outros fatores que implicam o seu estabelecimento - até 

chegar à sua avaliação, que responde pelo valor de todo o processo 

desenvolvido. 

Pode-se dizer que o ciclo completo vai do sentimento da 

necessidade até a avaliação de sua satisfação. É eficaz aquela 

política que satisfaz um desejo anteriormente sentido. Assim é ao 

nível pessoal como, em escala superior, ao nível de nação. 

Têm mais força as políticas que respondem a um anseio da 

população, como um todo, do que aquelas que a visam cumprir um 

compromisso das elites - aqui entedidas como o conjunto de pessoas 

que, seja no governo, seja nos diferentes segmentos da sociedade 

nacional, exercitam papéis de condução e captação das 

necessidades, dos interesses e das aspirações coletivas. 27 

Apesar desses representantes da sociedade terem o dever e o 

direito, por delegação, de estabelecer as políticas que visem -
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mesmo no prazo em que normalmente se desenvolvem as ações do 

Estado - atender os anseios da nação, nem sempre são capazes de 

entender a sinalização que lhes é apresentada. Muitas das vezes, 

apesar da população estar sinalizando em uma determinada direção, 

a ação política é desenvolvida em outra. 

Não se vai, aqui, determinar ou identificar os motivos que 

fazem com que outros interesses sejam envolvidos na explicitação 

das necessidades populares; o que se quer é dizer que o 

desenvolvimento na direção de um maior bem-estar geral passa por 

muitos caminhos que transcendem o conhecimento da média da 

população. Por isso é que, além dos motivos não declarados, as 

elites estabelecem políticas que apesar de não serem de resultado 

claramente visíveis, produzem benefícios que acrescentam fatores 

para o bem-estar comum. 

Lançando-se mão de um conceito doutrinário que serve de base 

para o desenvolvimento nacional diz-se que "Poder Nacional é a 

capacidade de que a nação, decidida, dispõe para conquistar e 

manter os seus objetivos".28 

Não é aleatoriamente que se vai buscar esse conceito. Ele 

serve para lastrear uma outra definição que condiciona a ação 

política de um país. Assim é que, dentro das várias expressões que 

compõem o Poder Nacional, a Expressão Científica e Tecnológica é 

assim explicitada: 

Expressão Científica e Tecnológica do Poder Nacional é o 
conjunto de homens e meios de que a Nação dispõe, 
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predom inantem ente nos setores científicos e tecnológicos, para 
conquistar e manter os objetivos nacionais. 29 

A política, em uma visão global, é a arte de organizar um 

Estado e de dirigir suas funções em prol do bem com um. 30 

Voltando ao início deste texto, reforçam-se as frases iniciais, 

agora com um conceito melhor estruturado e mais aceito por vários 

segmentos sociais: 

Política Nacional é a arte de identificar os objetivos nacionais 
mediante a interpretação das necessidades, interesses e 
aspirações nacionais e de orientar e conduzir o processo global 
que visa à conquista e à manutenção daqueles objetivos. 31 

A política nacional é construída a partir das políticas 

específicas da cada setor. A política de ciência e tecnologia é uma 

parte desse conjunto, sendo que os seus resultados não são 

facilmente identificáveis ou, não raro, facilmente justificáveis. 

Essa dificuldade de identificação ocorre porque o pacote de 

inovações e desenvolvimentos tecnológicos que está embutido nos 

resultados palpáveis - que estão à disposição da população - não é 

facilmente perceptível pelo cidadão comum. O mais simples ato que 

possa ser feito, em quase sua totalidade, implica um 

desenvolvimento anterior que custou, não raras vezes, dezenas de 

anos e milhares horas de trabalho para seu térm ino. Não estendendo 

demasiadamente o assunto, a facilidade de comunicação que hoje 

permite a globalização do mundo, é de tal monta que não permite 

uma estimativa confiável do esforço, em tempo e em criatividade 

humana, que foi e vem sendo despendido. 



34 

Dentro desses conceitos iniciais é que se vai desenvolver o 

levantamento do processo político que estabelece os objetivos da 

Política Espacial Brasileira. 

Uma política pública, desde sua concepção até o usufruto de 

seus resultados, percorre um longo cam inho. Dentre os passos que 

têm que ser dados, pode-se estabelecer como determ inantes: 

1. Agenda: onde são definidas as necessidades futuras, as 

demandas sociais e outros fatores que implicam o 

estabelecimento de uma política. 

2. Elaboração: que implica a determinação do problema; 

construção de alternativas para sua solução; análise de custos 

e benefícios das alternativas levantadas (políticos, sociais, 

econôm icos) e determ inação de prioridades. 

3. Formulação: fase em que é tomada a decisão política; é feita 

a form ai ização jurí dica (decretos, leis, decisões orçam entárias); 

é estabelecida a responsabilidade pela política (órgãos 

envolvidos, ... ). 

4. Implementação: é a fase de planejamento, especificamente, 

onde são estabelecidos os planos, programas, projetos e seus 

desdobram entos. 

5. Execução: onde aquilo que foi previsto sofre um processo de 

execução, nem sempre dentro do planejado. 

6. Avaliação: fase que, apesar de imprescindível, muitas vezes 

deixa de ser cumprida e que implica no acompanhamento 
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(monitoramento), da implementação e a execução, e na 

avaliação (ex-post), que mede os impactos que a política 

causou na sociedade ou no setor específico de que tratava. 

Ciência e Tecnologia no Brasil 

Faz-se necessário um parêntese para uma pequena 

apresentação de algumas considerações sobre ciência e tecnologia, 

sem preocupação com uma profundidade maior que, certamente, foge 

ao escopo do trabalho. 

A técnica precedeu a ciência. Somente quando foi sentida a 

necessidade de saber por quê, é que a ciência surgiu. 

O termo "ciência" foi usado, durante muito tempo, para 

designar conhecimento em sentido amplo. Lentamente, entretanto, 

ganhou um sentido mais restrito, passando a designar o conjunto de 

conhecimentos precisos e metodicamente ordenados em relação a 

determ inado dom ínio do saber. 

Os filósofos gregos foram os primeiros a refletir sobre a 

distinção entre o conhecimento vulgar e o saber científico. 

De fato a distinção mais evidente entre conhecimento científico 

e conhecimento filosófico só aparece mais tarde, com o 

desenvolvimento das ciências particulares. Isso ocorre a partir do 

Renascimento, quando se constitui uma ciência ao mesmo tempo 

quantitativa e experimental da natureza. Desde essa época o 

conceito de ciência passa a exigir a existência de um método que 
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garanta a exatidão dos conhecimentos adquiridos, bem como sua 

progressividade e sua aplicabilidade. 32 

Para o entendimento mais claro do que seja política de ciência 

e tecnologia, se faz necessária a apresentação de algumas 

definições mais atuais do que é entendido como ciência e tecnologia 

e, também, introduzir os conceitos de pesquisa e desenvolvimento e 

inovação tecnológica. 

Ciência é a tentativa sistemática de interpretação dos fenômenos 
naturais, por meio da observação rigorosa e experimentação 
racional desses fenômenos, até a descrição lógica, integrada e 
autoconsistente de como ou por que tais fenômenos ocorrem. 33 

Muitas são as definições de ciência encontradas nos diversos 

autores. Para uma visão por outro ângulo, pode-se apresentar: 

Ciência é a busca pelo conhecimento dos princípios básicos que 
regem o mundo em que o homem existe e o comportamento do 
próprio ser humano. Essa busca sem fim, resultado de uma 
curiosidade que parece inata no homem, está hoje 
institucionalizada e organizada e seu objetivo imediato é o 
conhecimento cada vez mais amplo, mais preciso e mais fidedigno 
sobre o homem e seu mundo interior e exterior. 34 

Continuando com as definições que são importantes que sejam 

observadas, pode-se dizer que antes do advento da era industrial, a 

tecnologia consistia em um agregado de conhecimentos práticos que, 

sem a preocupação com justificativas teóricas, resultava na invenção 

quase sempre fortuita de mecanismos ou no desenvolvimento de 

métodos de manipulação de fenômenos naturais, utilizados para 

melhorar a vida do homem. Nesses mecanismos e métodos de 

manipulação estão incluídos a roda, os moinhos d'água e de vento, 
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os teares, o desenvolvimento da agricultura, a metalurgia, a criação 

do gado e muitos outros. 35 

Como visto, a tecnologia vem a ser o segmento natural da ciência, 

podendo ser entendida de diversas maneiras, não possuindo uma 

definição precisa. Uma das definições que pode ser aplicada, foi 

desenvolvida por Sábato: 

"Tecnologia é o conjunto ordenado de conhecimentos empregados 
na produção e comercialização de bens e serviços; conjunto este 
constituído não só por conhecimentos científicos provenientes das 
diversas ciências naturais, SOCiaiS, etc, mas também por 
conhecimentos empíricos que resultam de observações, 
experiências, atitudes específicas, tradição oral ou escritas e 
outras". 36 

A tecnologia, baseada apenas em conhecimento empíricos, tem 

sido denom inada de tradicional em contraposição à tecnologia 

moderna, baseada preponderantemente na ciência. O conceito de 

tecnologia moderna enfatiza a aplicação sistemática de 

conhecimentos científicos à produção de bens e serviços e, também, 

não prescinde de conhecimentos e habilidades de outra natureza, 

adquiridos com os problemas práticos. 

Modernamente, a tecnologia está estreitamente ligada ao 

desenvolvimento industrial e se caracteriza por uma evolução cada 

vez mais rápida, mais sistemática e mais conscientemente 

controlada 37 da aplicação do conhecimento científico e empírico, 

destinada ao aperfeiçoamento ou ao desenvolvimento de novos 

processos industriais. As necessidades sociais fazem com que a 

tecnologia tenda a se voltar, também e principalmente, para soluções 
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de interesse mais globais como, por exemplo, o controle da poluição 

desencadeada por um desenvolvimento industrial desordenado, o 

incremento à produção agrícola e a busca de novas fontes de 

energia. 38 

Lygia Donadio faz uma interpretação muito consciente de 

outros autores sobre o que significa "pesquisa e desenvolvimento" e 

"inovação tecnológica": 

Pesquisa e Desenvolvimento(P&D) (grifo do autor) - É a 
designação abreviada para a pesquisa científica e 
desenvolvimento experimental. A pesquisa científica (grifo do 
autor) compreende a pesquisa fundamental, cujo objetivo é o 
conhecimento pelo conhecimento, independentemente de qualquer 
possível aplicação, e a pesquisa aplicada, cujo objetivo é o 
entendimento das condições e das causas do sucesso ou 
insucesso de um meio de ação ou de um determinado método. ° 
desenvolvimento experimental (grifo do autor) é uma ação mais 
voltada para a criação do que para o conhecimento e a 
compreensão (UNESCO, 1969, p.21) e consiste em processos de 
adaptação, teste e aperfeiçoamentos destinados a aplicações 
práticas (UNESCO, 1979, nO 46, p.7). 

Inovação Tecnológica (grifo do autor) - "Utilização de um acervo 
de conhecimentos científicos, técnicas e procedimentos diversos, 
para a obtenção e comercialização ou utilização de novos 
produtos e/ou processos de produção".39 

A institucionalização do desenvolvimento científico e 

tecnológico brasileiro pode ter como marco inicial a mensagem, 

enviada ao Congresso Nacional, em 1949, pelo então Presidente 

Marechal Eurico Gaspar Dutra, propondo a criação do Conselho 

Nacional de Pesquisas, objetivando participar do sistema de 

progresso econômico experimentado no pós-guerra por países como 

os Estado Unidos, a Inglaterra, o Canadá e a França. 
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Antes disso, no início da década de 30, a indústria nacional já 

tornava necessário um esforço para que fosse instituída uma política 

industrial que servisse de alavanca para a passagem do modelo 

preponderantemente agrário para outro que tivesse como base o 

processo industrial. 

A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1942, dá 

o primeiro impulso à industrialização, colocando matéria-prima 

disponível no mercado. Decorre daí a constituição da Companhia 

Vale do Rio Doce, da PETROBRÁS, do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econôm ico-BN DE. Surge tam bém, o Instituto 

Nacional de Tecnologia-INT, o Laboratório da Produção Mineral-LPM, 

o Instituto de Pesquisas Tecnológicas-IPT; algumas escolas notáveis 

como a Escola de Minas de Ouro Preto, a Escola Politécnica de São 

Paulo e a Escola Nacional de Engenharia. Esta fase assinala a 

criação e consolidação de instituições, interesses e atores que irão 

constituir o Sistema Nacional de C& T. 40 

Em 1951, a partir daquele esforço inicial, é criado o 

Conselho Nacional de Pesquisas-CNPq para promover e estimular o 

desenvolvimento da pesquisa em ciência e tecnologia, através da 

concessão de recursos para a pesquisa, formação de especialistas e 

intercâmbio com instituições estrangeiras. Sua atuação inicial é 

voltada, principalmente, para a formação de recursos humanos. 

Nessa época - primórdios do processo desenvolvimentista - a 

criação do CNPq, liderada pelo Almirante Álvaro Alberto, é 
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decisivamente condicionada pela necessidade de organização da 

política atômica no país, cujos principais inspiradores foram os 

militares. 41 

A Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior-CAPES, criada em 1952, vem colaborar no esforço de 

formação de recursos humanos voltados para a ciência e a 

tecnologia. 

De acordo com Guimarães: 

o processo de institucionalização da atividade de pesquisa no 
Brasil possui três marcos temporais decisivos. O ano de 1951, 
com a criação do CNPq e da CAPES, o ano de 1965, com a 
publicação do parecer nO 977 da Câmara de Ensino Superior do 
Conselho Federal de Educação (parecer Sucupira) e o ano de 
1968, com a promulgação da Reforma Universitária. O ocorrido 
nestas datas, no entanto, só passou a exercer efeitos mais 
visíveis na década de 70, quando as decisões de modernização 
da universidade e da implantação da pós-graduação, oriundas do 
MEC/CFE foram articuladas a um instrumento financeiro e um 
modo de operação oriundos do Ministério do Planejamento, que 
puderam alavancar o sistema que nascia. São eles o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), 
criado em 1969, e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
que passou a exercer a Secretaria Executiva do Fundo, em 
1971. 42 

O Plano de Metas, do Governo Juscelino, propicia um grande 

avanço da indústria no país. As indústrias de bens de capital, 

automobilística e naval, têm seu estabelecimento no início da década 

de 60. Essa implantação se dá com base em tecnologias importadas, 

não se utilizando do parque científico e tecnológico já existente. É 

desta época, a criação da Coordenação dos Programas de Pós-

Graduação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(COPPE), incentivada pelo destacado interesse dado ao ensino de 
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engenharia, principalmente, ao nível de pós-graduação. O apoio do 

CNPq, criado na década anterior, foi primordial. 

O Conselho Nacional de Pesquisas-CNPq, passa a ter em sua 

área de competência, a partir de 1964, a formulação da política 

científica e tecnológica e a coordenação da solução de problemas 

referentes à ciência e suas aplicações. 

Também em 1964, decorrente dos fatos políticos ocorridos, o 

Governo, conscientizado da importância da ciência e da tecnologia 

para o desenvolvimento, cria o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) que, além de apoiar os esforços nas áreas 

industrial e de infra-estrutura, cria o Fundo de Desenvolvimento 

Técnico-Científico (FUNTEC), para apoiar a pesquisa tecnológica. 

Para o triênio 68/70, o Governo elabora o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento (PED) contendo as políticas governamentais e 

tornando prioritária a área de pesquisa técnico-científica. 

Como decorrência das políticas contidas no PED, em 1969, é 

criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), ligado à Presidência da República, 

substituindo o FUNTEC. 

De acordo com Guimarães: 

O FNDCT é a expressão instrumental, no âmbito do 
desenvolvimento C& T, do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
de 1968. Este foi o primeiro plano governamental onde a questão 
científica e tecnológica aparece com identidade própria enquanto 
objeto de política governamental( ... ) O Fundo foi criado através do 
Decreto-Lei nO 719 de 31/07/69. 43 
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A década de 70 traz prioridade para o aprimoramento da infra-

estrutura de apoio à industrialização, principalmente energia e 

transporte, diversificação da indústria petroquím ica e modernização 

de laboratórios. 

Em decorrência dessa priorização, é criada a Financiadora de 

Estudos e Projetos-FINEP e a ela é atribuída a secretaria executiva 

do FNDCT, estabelecida em 1971. O Conselho Nacional de 

Pesquisas é desvinculado da Presidência da República e passa para 

a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) com o novo nome de 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Uma vasta rede de pesquisa, na área federal, é criada -

CENPES, CEPEL, IEN, CETEM, EMBRAPA -, acompanhada, também, 

por uma resposta na área estadual - NUTEC, CEPED, IPT, IPEN, 

TECPAR, ITEP. Novos cursos universitários, em áreas da ciência 

chamadas "hards", têm seu início nessa época. 

Essas ações estão calcadas no PED e também no plano Metas 

e Bases para a Ação de Governo, estabelecido pelo Governo Médici, 

em setem bro de 1970. 

É importante citar que, como diz Guimarães: 

Em primeiro lugar, é preciso registrar a presença constante e 
explícita da questão científica e tecnológica, nos planos 
estratégicos nacionais a partir de 1968, com a publicação do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), bem como nos 
Planos Nacionais de Desenvolvimento que o sucederam. ( ... ) O 
que mais importa é que, a partir deste período a questão 
científica e tecnológica passa a ter uma visibilidade política até 
então inexistente( ... )44 



43 

Desse estabelecimento de políticas decorre a estruturação, em 

1972, do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (SNDCT), formado por um complexo de instituições e 

mecanismos de financiamento para C&T aplicadas ao 

desenvolvimento. 

De acordo com Donadio: 

o objetivo fundamental do SNDCT abrange a formulação e 
implementação de uma política tecnológica entendida como 
elemento fundamental do processo econômico, mas voltada para 
os objetivos sociais do País e do desenvolvimento científico da 
comunidade brasileira, especialmente nas áreas ligadas ao 
desenvolvimento sócio-econôm ico. 45 

A partir do PED, como já anteriormente citado, o planejamento 

formal passa a fazer parte integrante do mecanismo dos governos, 

servindo como elemento fundamental de explicitação de suas 

políticas. Os diversos planos, abrangendo períodos variáveis de 

tempo, norteiam todas as ações que devam ser executadas, naquele 

período. Deles decorrem os diversos desdobramentos, inclusive a 

criação de planos específicos para cada área. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), prevê o 

estabelecimento de um plano específico para ciência e tecnologia, 

mas isso só ocorre posteriormente. 

O Governo Médici, em setembro de 1970, faz publicar as Metas 

e Bases para a Ação de Governo onde, em vários capítulos, é 

apresentada a política de ciência e tecnologia, para os diversos 

setores específicos. 
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o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), conseqüência 

do documento citado anteriormente e publicado em dezembro de 

1971, já no seu início, diz: 

Implantar-se-á sistema de Centros de Tecnologia em áreas de 
Infra-Estrutura e Indústrias Básicas, como sejam: Energia elétrica, 
Tecnologia Nuclear, Petróleo, Telecomunicações, Siderurgia, 
Pesquisa mineral, Pesquisa Espacial, e se reformulará a carreira 
de pesquisador, para assegurar-lhe condições de trabalho 
satisfatórias. 46 

Seguindo seu conteúdo, no Capítulo 11 - OS FATORES DA 

EXPANSÃO: POLíTICA CIENTíFICA E TECNOLÓGICA, vemos uma 

forte preocupação com a estratégia de desenvolvimento e, tam bém, a 

importante participação da tecnologia. Consta no Plano: 

Na estratégia tecnológ ica para o Brasi I, im porta: (".) 
A execução dessa estratégia que dá ênfase à aceleração e 
orientação da transferência de tecnologia, associada a forte 
componente de elaboração de tecnologia própria, se fará segundo 
este program a estabelecido para o período 1972/74: (". )47 

O I Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(IPBDCT), já era previsto no PED, onde é criado o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), é publicado em 

julho de 1973 - quando já havia sido criado o Ministério do 

Planejamento - serve para coordenar a execução da política 

científica e tecnológica destinada a fazer atuar orgânica e 

coordenadamente todo o sistema nacional de ciência e tecnologia. 

O II PND, vigorando no período 75/79, mãntem os objetivos de 

crescimento econôm ico acelerado, tendo, entretanto, uma 

preocupação maior com o controle econôm ico priorizando as medidas 

que contivessem o crescimento da inflação, conseqüência do 
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primeiro choque de preços do petróleo. Como resultado, o II PBDCT 

promove a modernização tecnológica em quase todos os ramos de 

atividades, no intuito de reduzir a importação de tecnologia. Para tal, 

estimula a inovação na empresa nacional, procura estabelecer 

vínculos entre a empresa e o sistema de pesquisas. 

o III PBDCT, decorrente do III PND, a vigorar no período 80/85, 

é mais um documento de diretrizes do que um plano de ação, 

especificamente. Seus limites vão além do período previsto para sua 

vigência, sua visão é de mais longo prazo. Em seu Capítulo I, onde é 

traçada a evolução e é apresentado um quadro atual da política de 

ciência e tecnologia, está dito: 

Na última década, ocorreu no Brasil, significativo avanço das 
atividades de C& T. Todavia. esse avanço não foi acompanhado, 
na medida desejável, de transferência e absorção, pelos setores 
produtivos nacionais e outros segmentos da sociedade, das 
tecnologias desenvolvidas internamente ou adquiridas no exterior. 
A descontinuidade no processo de consolidação de uma estrutura 
científica e tecnológica, a insuficiente articulação do SNDCT e a 
carência de recursos humanos qualificados na produção, no uso e 
difusão do conhecimento científico e tecnológico são alguns dos 
problemas que deverão ser equacionados e resolvidos no período 
de vigência do 111 PBDCT. 
Embora a capacidade de produzir e inovar do SNDCT dependa 
tanto da sua expansão continuada como do seu nível de 
integração, ela fica, também, condicionada à existência de uma 
política científica e tecnológica, que dê conta das especificidades 
da área e, além disso, à necessária articulação e identificação 
com uma política global de desenvolvimento que assegure a sua 
utilização plena e continuada, ao longo do tempo. ( ... ) 
A política de desenvolvimento científico e tecnológico, expressa 
neste 111 PBDCT, objetiva uma crescente capacitação científica e 
uma maior autonomia tecnológica para o País. Esta política não 
se limitará ao período de vigência do Plano. Ela tem uma 
perspectiva de longo prazo. ( ... )48 
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A partir da década de 80, a carência de verbas, o grande 

desestímulo ao planejamento, a priorização das políticas de curto 

prazo, mormente na área econôm ica, vão tornando os recursos 

disponíveis para o desenvolvimento de C& T cada vez mais escassos. 

Isso tem um reflexo importante na degradação da rede de ensino 

universitário, na atuação dos Centros de Pesquisas e principalmente 

no êxodo de profissionais do setor. 

a número de empresas nacionais que se dedicam à engenharia 

e à consultoria sofre, também, um acentuado decréscimo. 

Alguns mecanismos são criados para tentar manter o setor com 

algum vigor. a Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PADCT), visando associar a ação governamental ao 

mercado, especialmente nas áreas de novos materiais, biotecnologia, 

química fina, mecânica de precisão e informática, é um desses 

instrumentos. 

A criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, já nos anos 

90, vem no sentido de planejar, coordenar, supervisionar e controlar 

as atividades de C& T, as atividades de P&D em áreas prioritárias, 

assim como a formulação e implementação da política de informática 

e automação. Isto, caracteriza a Secretaria como o órgão central 

responsável pelo âmbito estratégico da política de ciência e 

tecnolog ia. 49 

Do quadro que se pode apreciar, o período mais profícuo da 

C& T, no Brasil, se situa na década de 70, sendo que nos anos 80 as 
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oscilações ocorridas criam um mar de incertezas que vem culminar 

numa quase paralisação do setor, na década atual. 

Darcy Fontoura de Almeida, em sua apresentação do livro de 

Guimarães, declara: 

As oscilações, de violência variável, perduraram até o final da 
década de 80 e início da década de 90, quando a progressiva 
escassez de recursos destacados para a C& T chegou, na prática, 
ao seu limite possível, ou seja, zero.( ... ) Historicamente é muito 
difícil perceber a existência de uma orientação global para o setor 
a que se possa atribuir a designação política de C& T. 50 

Política Espacial 

A história da evolução da pesquisa espacial já foi apresentada 

no Capítulo I; contudo, um breve estabelecimento dos seus marcos 

cronológicos mais significativos, servirá para termos uma idéia de 

quão recente são esses desenvolvimentos. 

A barreira do som é ultrapassada pela primeira vez, em 1947, 

nos Estados Unidos. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética 

lança o Sputnik I, primeiro satélite artificial da Terra. 

Yuri A. Gagarin, em 12 de abril de 1961, torna-se o primeiro ser 

humano a orbitar em volta da Terra, a bordo da cápsula Vostok I. 

Esse vôo durou 1 hora e quarenta e oito minutos. 

No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisa pela primeira 

vez na Lua. 

A cronologia, com a qual se inicia, serve para dar uma 

perspectiva do caráter exponencial do desenvolvimento da ciência e 

tecnologia espaciais. Isso é importante na medida em que tudo se 
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passa, sempre, no limite do conhecimento humano. A velocidade com 

que novos conceitos e novas teorias são gerados, impede a 

morosidade nas decisões, sob o risco de perda do lugar na história. 

A par disso, as chamadas "tecnologias de ponta", onde se inclui 

a tecnologia espacial, são fatores de impulsão de todos os outros 

campos do conhecimento. A reboque da tecnologia espacial, vêm 

todas as outras ciências, que são convocadas para explicar ou para 

desenvolver novas teorias que dêem respostas aos fenômenos que 

são observados ou, mesmo, para prever comportamentos que 

precisam ser antecipados. 

Portanto, qualquer esforço tecnológico, hoje, em um país que 

se quer desenvolvido, não pode deixar de lado o setor espacial. 

Política Espacial no Brasil 

o Decreto nO 51122, de 03 de agosto de 1961, pode ser 

considerado o embrião das atividades espaciais no Brasil. Nele, é 

criado o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades 

Espaciais (GOCNAE), que tem por objetivo dotar o País de infra

estrutura capaz de realizar trabalhos relativos à utilização pacífica do 

espaço exterior, constituir um núcleo de técnicos e pesquisadores 

especializados e promover a cooperação com países já integrantes 

destes círculos de atividades. 

A importância estratégica de que se reveste o setor espacial é 

mais do que patente. Assim é que as Forças Armadas são parte 
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importante na trajetória do desenvolvimento desse setor científico e 

tecnológico. Esse parêntese se faz necessário, uma vez que, no 

desenvolvimento do texto, isso surgirá naturalmente. 

o Ministério da Aeronáutica, dispondo de um Centro Técnico, 

também faz, já em 1963, sua primeira tentativa de entrar no setor 

espacial encomendando à indústria privada, pequenos foguetes de 

sondagem meteorológica. Esse projeto não evoluiu. É criado, então, 

no mesmo Ministério, o Grupo Executivo de Trabalhos, Estudos e 

Projetos Espaciais(GETEPE), que mais tarde, no mesmo ato de sua 

extinção, em 17 de outubro de 1969, gera o Instituto de Atividades 

Espaciais, dentro do Centro Técnico Aeroespacial-CTA. 

o GETEPE é o criador do Centro de Lançamento de Foguetes 

De Barreira do Inferno-CLFBI, que no final de 1965, inicia suas 

atividades com o lançamento de um foguete americano Nike Apache. 

É mencionada, anteriormente, a característica estratégica e de 

segurança que reveste o setor e que, por conseguinte, atrai a 

atenção e o interesse da área militar. Sendo assim, o 

desenvolvimento que o setor obtinha no mundo coincide com uma 

época em que esse interesse era predom inante, também 

internamente. 

o Plano de Metas e Bases para a Ação de Governo, de 

setembro de 1970, para o Governo Médici, estabelece: 

VI- Efetiva participação do Brasil, seletivamente, no Programa 
Espacial e no Programa de Energia Nuclear, segundo orientação a 
ser adotada, por intermédio do Grupo de Organização da 
Com issão Nacional de Atividades Espaciais, da Com issão de 



50 

Energia Nuclear (CNEN) e de outros órgãos, para definir as 
prioridades dos projetos em função do seu impacto sobre o 
desenvolvimento econômico e social do país. 
As aplicações do grupo de Organização da CNAE, estimadas em 
CR$ 50 milhões, incluem os projetos de Sensores Remotos (que 
permitirão a coleta e análise de levantamentos de recursos do 
solo em escala impossível de ser realizada pelos métodos 
convencionais) e de Tecnologia Avançada para a Educação ( em 
fase de estudo de viabilidade).51 

A participação do Ministério da Aeronáutica aparece no capítulo 

das Forças Armadas. 

Durante essa fase que, como dito anteriormente, o 

planejamento tem seu apogeu no País, as políticas são explicitadas 

nos Planos Nacionais, os PND. Assim, o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND), explicita: 

Implantar-se-á sistema de Centros de Tecnologia em áreas de 
Infra-Estrutura e Indústrias Básicas, como sejam: Energia Elétrica, 
Tecnologia Nuclear, Petróleo, Telecomunicações, Siderurgia, 
Pesquisa Mineral, Pesquisa Espacial, e se reformulará a carreira 
de pesquisador, para assegurar-lhe condições de trabalho 
satisfatórias. 52 

Continuando, em seu Capítulo 11 - Os fatores de Expansão: 

Política Científica e Tecnológica, acrescenta: 

Na estratég ia tecnológ ica para o Brasi I, im porta: ( ... ) 
A execução dessa estratégia, que dá ênfase à aceleração e 
orientação da transferência de tecnologia, associada a forte 
componente de elaboração de tecnologia própria, se fará segundo 
este program a estabelecido para o período 1972/74: ( ... ) 
11- O de desenvolver áreas tecnológicas prioritárias, 
compreendendo: 

. Incorporação de novas tecnologias, principalmente: Energia 
Nuclear, Pesquisa Espacial, Oceanografia. 53 

Esses planos evoluem para níveis mais profundos de 

detalhamento que tratam de cada área, especificamente. No caso da 
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ciência e tecnologia, existem o Plano Básico de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (PBDCT), o Plano de Ação do 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) e as Ações 

Programadas, para cada setor. 

o então Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis 

Velloso, na reunião de lançamento do I PBDCT, em dado trecho de 

sua fala, diz: 

Aquela política científica e tecnológica, destinada a fazer atuar 
orgânica e coordenadamente todo o sistema nacional de ciência e 
tecnologia, tem como principais linhas de atuação: o 
desenvolvimento de novas tecnologias (energia nuclear e 
pesquisa espacial aplicadas ao desenvolvimento, oceanografia); 
( ... ) 54 

Para o período que se segue, é elaborado o II PND que, 

conforme o plano anterior, enfatiza a ciência e a tecnologia como 

fatores de desenvolvimento global. Todos esses planos estão 

contidos dentro do mesmo projeto de crescimento acelerado, que 

dentro da visão que imperava à época, ou seja a da ESG, visa ao 

atendimento do Objetivo-Síntese que é o Bem Comum. Também 

dentro da mesma ótica, os problemas de segurança estão 

definitivamente ligados ao desenvolvimento, a ponto de ser 

impossível tratá-los como fenômenos independentes. 55 

No II PND, Consta: 

O Programa Espacial deverá ser coordenado pela Comissão 
Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE), envolvendo as 
atividades espaciais de interesse militar e as voltadas para a 
utilização de tecnologia espacial para o desenvolvimento 
(sensoriamento remoto, comunicações, estudos meteorológicos, 
etc).56 
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o II PBDCT, decorrente do plano de maior hierarquia, prevê em 

seu Cap ítu lo 111: 

111.2 - Atividades Espaciais 
Definições políticas: 
Conforme especificado no 11 PND, o Programa Espacial deverá ser 
coordenado pela Comissão Brasileira de Atividades Espaciais
COBAE, envolvendo as atividades espaciais de interesse da 
segurança e as voltadas para a utilização da tecnologia espacial 
para o desenvolvimento econômico e social (sensoriamento 
remoto, comunicações, estudos meteorológicos, etc). 
As diretrizes estabelecidas pela COBAE visam, principalmente, a 
dar prosseguimento e ampliar a formação, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico especializado para as 
atividades no campo espacial. Isso é essencial para que possam 
intensificar os estudos e pesquisas básicas no setor e para 
prosseguir na pesquisa e desenvolvimento de sistemas, 
dispositivos e materiais estratégicos necessários à indústria 
aeroespacial. 
Além do mais, permeando toda a atividade do setor, está o 
objetivo de desenvolver e adaptar a tecnologia importada às 
condições do país. 
Destacam-se, no setor, os seguintes objetivos: 
· possibilitar a participação crescente do Brasil no campo das 
atividades espaciais; 
· desenvolver a infra-estrutura básica de engenharia 
nos cam pos da propulsão, aerodinâm ica e 
instrumentação e controle, merecendo atenção 
formação e o aperfeiçoamento de recursos humanos; 

aeroespacial 
estruturas, 

especial a 

· desenvolver o uso das técnicas espaciais no levantamento de 
recursos naturais, na previsão meteorológica e na obtenção e 
tratamento de dados geodésicos para fins cartográficos; 

desenvolver sistemas e métodos de comunicação por satélite; 
adaptar a tecnologia importada às condições nacionais. 57 

Torna-se difícil percorrer os caminhos das políticas de ciência e 

tecnologia sem citar, literalmente, os textos oficiais, emitidos pelos 

governos da época. Neles é que estão contidas as intenções e ações 

políticas que foram traçadas e os seus mecanismos de 

implementação. 
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o III PND é diferenciado dos planos anteriores, uma vez que 

perde o caráter quantitativo, que os vinha marcando. Os momentos 

difíceis que o Mundo enfrentava, fazem com que o plano tenha como 

principal característica uma certa flexibilidade para que o Governo e 

todos os setores da sociedade possam, permanentemente, adaptar e 

aj ustar seu com portam ento e suas ações à conj untura existente, sem, 

entretanto, perder de vista os objetivos do desenvolvimento nacional. 

A profunda crise econômica que o País atravessa, desde a 

década de 80, com momentos de dificuldade variáveis, faz com que a 

ênfase em ciência e tecnologia seja derivada para outras direções e, 

a falta de políticas e ações direcionadas, aliada a uma grande 

carência de recursos, transforma esse período em uma fase sem 

rumo. 

Implementação da Política Espacial 

A geração de programas e projetos, que venham a dar início à 

implementação da política de ciência e tecnologia na área espacial, 

data do início da década de 60. 

Como anteriormente citado, o Grupo de Organização da 

Comissão de Atividades Espaciais (GOCNAE), foi criado em agosto 

de 1961. Seus objetivos são dotar o País de infra-estrutura capaz de 

realizar trabalhos relativos à utilização pacífica do espaço exterior, 

constituir um núcleo de técnicos e pesquisadores especializados e 
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promover a cooperação com países já integrantes destes círculos de 

atividades. 

Em outro segmento, o Ministério da Aeronáutica, em 1963, 

tenta desenvolver, junto à iniciativa privada, pequenos foguetes de 

sondagem denominados SOMFA (F oguetes de Sondagem 

Meteorológica para a Força Aérea). 

A evolução das ações se desenvolve em dois segmentos 

paralelos que, para fins de compreensão, podemos dividir em civil e 

militar, em função de seus objetivos. 

O GOCNAE, a partir de sua evolução, dá origem à Comissão 

Nacional De Atividades Espaciais-CNAE. Esse organismo, em 1971, 

passa por uma transformação e dá origem ao Instituto de Pesquisas 

Espaciais-INPE, perdendo sua característica normativa e passando 

ao setor executivo. Esse Instituto é, inicialmente, subordinado ao 

CNPq. 

O MAer. por seu turno, em 1964, começa a construção, em 

Natal - Rio Grande do Norte, de um Centro de Lançamento de 

F oguetes-C LF B I, para teste de foguetes bal í sticos. 

Dessa época até o início da década de 70, o MAer., através do 

Instituto de Atividades Espaciais-IAE, criado dentro do Centro 

Técnico Aeroespacial-CTA, continua o desenvolvimento, junto com a 

indústria, de um programa de foguetes de sondagem meteorológica. 
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o PND vem traçar as diretrizes específicas e, mais 

detalhadamente, estabelece as atribuições dos organismos do setor. 

Na parte referente à pesquisa espacial, define: 

Com o funcionamento da Com issão Brasileira de Atividades 
Espaciais (COBAE), as pesquisas relacionadas com as atividades 
espaciais ganharão maior dimensão e melhor sistematização. 
A COBAE, como órgão complementar do Conselho de Segurança 
Nacional, desempenha funções normativas e de assessoramento 
do Presidente da República, sugerindo-lhe o estabelecimento de 
diretrizes para cumprir-se e atualizar-se o Plano Nacional de 
Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE). 
O INPE conduzirá, no triênio, projetos de pesquisa nas seguintes 
áreas: geodésia geométrica e dinâm ica, incluindo a utilização de 
laser para rastreamento de satélite (GEOS); meteorologia, com 
estações receptoras de fotografias tiradas por satélites, 
radiossondagem e radiação, e também foguetes de sondagem; 
ciência espacial, com foguetes de sondagem e estudos de 
processos fotoquímicos mediante radiopropagação em tungstênio; 
estudos de viabilidade de implantação de sistema educacional via 
satélite, dentro do programa da Comissão Interministerial de 
Sistemas Avançados de Tecnologias Educacionais (SATE); 
geomagnetismo com utilização de magnetômetro automático e 
processamento por computador; geofísica com utilização de laser; 
pesquisas com balões estratosféricos, para telemetria de fótons 
de alta energia; pesquisa de ruídos atmosféricos para prever o 
efeito da interferência em radiocomunicações e para estudos de 
propagação de baixas freqüências e de camadas mais baixas da 
ionosfera; aplicação de sensores remotos; estudos de radio
astronomia, especialmente pela observação dos fenômenos 
solares em rádio-freqüência e suas correlações com distúrbios 
ionosféricos; estudos da ionosfera terrestre por meio de 
rad iossondagem (SO N DA). 58 

É interessante notar o nível de detalhes que é apresentado em 

um plano de tal hierarquia. Isto denota a importância que o assunto 

representa para aquele governo. Apesar disso, o I PBDCT, um nível 

abaixo na escala dos instrumentos de explicitação de políticas, 

estabelece: 

111. 2 - Atividades Espaciais 
Dispêndios Programados 
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Cr$ 252 milhões, sendo Cr$ 114 milhões em 1973 e Cr$ 138 
milhões em 1974. 
Projetos Prioritários 
Elenco: 
Instituto de Pesquisas Espaciais-INPE 

1) Projeto SERE; 
2) Pesquisa Fundamental; 
3) Análise de Sistemas. 

Ministério da Marinha 
4) Implantação de Sistemas de Teleprocessamento; 
5) Técnicas de Navegação por Satélite; 
6) Pesquisa com Sensores Remotos; 
7) Formação de Pessoal para Atividades Espaciais. 

M in istério do Exército 
8) Aquisição de Tecnologia em Mísseis Teledirigidos; 
9) Implantação do Laboratório de Propelentes Sólidos; 
10) Implantação do Sistema de Provas para Mísseis Táticos. 

Ministério da Aeronáutica 
11) Pesquisa e Desenvolvimento de Sondagens Aerológicas; 
12 ) Foguetes de Sondagem. 

Ministério das Comunicações 
13) Satélite Doméstico de comunicações s9 

Os projetos e atividades que implementam a política espacial 

traçada estão bastante detalhados, prevendo-se uma boa perspectiva 

para a consolidação da política. 

o 11 PBDCT, traz para a política espacial, assim como o 

anterior, um nível de detalhes quase que surpreendente. Os projetos 

prioritários para o setor prevêm: 

Aquisição de Tecnologia em Materiais para Mísseis 
Teledirigidos. 
- Completação do Sistema de Provas para Mísseis Táticos 
(Marambaia). 
- Desenvolvimento de Foguetes (CTA). 
- Implantação de Usina-Piloto de Propelentes Sólidos (MExer.). 
- Implantação e Operação de Laboratório de Processos de 
Combustão (INPE-CNPq). 
- Estudo da Decomposição Catalítica dos Percloratos de Amônia e 
Lítio (MExer.). 
- Satélite Científico (I N PE-C N Pq). 
- SERE/LANDSAT (INPE-CNPq).60 
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o 111 PNO, já não mais contem a preocupação com detalhes dos 

planos anteriores. Seu enfoque reside em propostas gerais e em 

perspectivas de longo prazo. 

o 111 PBOCT, assim como o III PNO, não traz projetos ou 

atividades, especificamente, discriminadas. Entretanto, na parte de 

Atividades Espaciais, apresenta aquilo que já havia sido aceito pelo, 

então Presidente da República, João Figueiredo, em 1979. 

Consta no Plano: 

o Brasil vem procurando acompanhar os grandes avanços 
alcançados pelos outros países na área espacial. O programa 
espacial brasileiro já ocupa hoje pelos resultados obtidos e pela 
capacitação estabelecida no País, uma posição de destaque no 
cenário internacional e encontra-se, atualmente, em situação 
privilegiada para dar passos mais arrojados, que o colocarão no 
patamar ocupado pelos países mais avançados no setor. ( ... ) 
O Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), 
coordenado pela com issão Brasileira de Atividades Espaciais 
(COBAE), consolida uma posição bem definida do Governo 
buscando capacitar recursos humanos em todos os níveis, 
coordenar a ação dos institutos de pesquisa voltados para o 
campo espacial e engajar o parque industrial brasileiro para a 
produção de veículos propulsores, satélites e equipamentos de 
infra-estrutura de superfície, intensificando a fixação de novas 
tecnologias necessárias ao setor e o aparelhamento da indústria 
nacional, a fim de reduzir a dependência tecnológica, promover o 
desenvolvimento e reforçar o atendimento das exigências básicas 
da segurança nacional. 
O grau de maturidade a que já atingiram instituições brasileiras de 
pesquisa e desenvolvimento e segurança nacionais e aos 
programas de aplicação existentes, estão a exigir que satélites 
nacionais, mais adequados à realidade brasileira, sejam 
projetados, construídos no País e colocados em órbita, por um 
lançador projetado e construído no País, a partir de uma base de 
lançamento localizada em território brasileiro, deverá ser um dos 
pontos altos da política a ser seguida pelo PNAE, nos próximos 
anos. 
Além disso, será buscado o aprimoramento da utilização das 
técnicas espaciais em suas diversas aplicações (sensoriamento 
remoto, meteorologia e comunicações, principalmente) de 



58 

relevante interesse social, econômico e de segurança, bem como 
serão intensificados os esforços que acarretem um 
desenvolvimento científico compatível na área espacial e 
abreviem a obtenção do inteiro dom ínio da tecnologia espacial. 61 

Após ter estabelecido a Missão Espacial Completa Brasileira 

como o instrumento básico de implementação da política espacial, 

para o período, o III PBDCT continua apresentando outras ações que 

também fazem parte desse mesmo processo. Continuando, vem: 

Aplicações Espaciais 
desenvolvimento e construção de estações terrenas de 

telecomunicações via satélite, a serem utilizadas na rede de 
segurança nacional, proteção ao vôo e defesa aérea, auxílio à 
meteorologia, serviço móvel marítimo e para o serviço público de 
telecom unicações; 
- adaptações e modificações necessárias para que o País 
continue a receber, processar e dissem inar as imagens de todos 
os satélites de sensoriamento remoto e meteorológicos de 
interesse; 
- desenvolvimento de metodologias de utilização das imagens 
obtidas pelos satélites de sensoriamento remoto, no levantamento 
e monitoramento de recursos naturais e flagelos, análise do meio 
ambiente, uso da terra e cartografia; 
- desenvolvimento e construção de sistemas sensores para uso 
em plataformas espaciais; 
- estabelecimento de modelos de previsão de tempo e clima a 
longo prazo, utilizando, ao lado dos dados convencionais, aqueles 
obtidos por satélites meteorológicos; 
- utilização de satélites de geodésia e de navegação. 
Pesquisa Fundamental e Aplicada 
- realização de pesquisas nas área de ciência espacial e da 
atmosfera, meteorologia, climatologia e comunicações; 
- projeto e construção de cargas úteis científicas para balões 
estratosféricos, foguetes e satélites. 62 

Todos os projetos e atividades previstos, são iniciados e vêm 

sendo realizados, com maior ou menor ênfase, dependendo dos 

recursos alocados e das tensões e óbices que surgem 

eventualmente. O grande programa, que é estabelecido à época e 
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que vem merecendo esforços é a Missão Espacial Completa 

Brasileira-MECB. 



CAPíTULO IV 

A MISSÃO ESPACIAL COMPLETA BRASILEIRA 

As atividades espaciais no país surgem de duas vertentes 

distintas. Uma que tem como objetivo criar uma infra-estrutura capaz 

de realizar trabalhos relativos à utilização pacífica do espaço exterior 

e outra mais direcionada ao desenvolvimento de foguetes para fins 

diversos. 

Esses esforços evoluem em duas organizações governamentais 

pertencentes a duas áreas separadas. O Centro Técnico 

Aeroespacial - anteriormente Centro Técnico da Aeronáutica (CTA) -, 

do Ministério da Aeronáutica e o Instituto de Pesquisas Espaciais -

inicialmente Grupo de Organização da Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais (GOCNAE), subordinado à época ao Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq), hoje Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

A história das duas organizações é desenvolvida paralelamente 

até que a busca de um objetivo maior faz com que os esforços, antes 

separados, sejam consolidados em uma missão comum. É a partir 

deste momento que surge a idéia de criação de uma missão espacial 

completa, com objetivos bem definidos e prazos estabelecidos. 
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Para uma melhor apreciação da quantidade de recursos e 

esforços envolvidos até o início do trabalho conjunto, há necessidade 

de se observar o trajeto que cada organ ização percorreu. 

o Instituto de Pesquisas Espaciais-INPE 

As atividades espaciais do INPE surgem a partir do Decreto 

nO 51122, de 03 de agosto de 1961, que cria, com sede em São José 

dos Campos, o Grupo de Organização da Comissão Nacional de 

Atividades Espaciais (GOCNAE), com o objetivo de dotar o País de 

infra-estrutura capaz de realizar trabalhos relativos à utilização 

pacífica do espaço exterior, constituir um núcleo de técnicos e 

pesquisadores especializados e promover a cooperação com países 

já integrantes desses círculos de atividades. 

São Paulo, no início de 1963, sedia a "Exposição Internacional 

de Aeronáutica e Espaço", que objetiva divulgar os projetos norte-

americanos e soviéticos. A grande afluência de público atrai a 

atenção da NASA que demonstra interesse em expandir suas 

demonstrações no País. Um convênio entre a CNAEc e a NASA é 

assinado objetivando divulgar a ciência espacial em vários pontos do 

Brasil. 

O ano seguinte é o do início do biênio (1964-1965) conhecido 

como "Anos Internacionais do Sol Calmo (International Quiet Sun 

Years-YQSY), onde a pouca atividade solar favorece a realização de 

c A sigla CNAE era usada indevidamente, uma vez que jamais foi criada a 
Comissão para a qual o GOCNAE foi instituído. 
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estudos na atmosfera. Nesse período, o Conselho Internacional de 

Uniões Científicas (ICSU) incentiva a intensificação das pesquisas 

em áreas como geofísica, aeronomia e magnetismo. 

A CNAE, já visando a necessidade de ter um local de 

lançamento de cargas úteis científicas, apresenta ao Ministério da 

Aeronáutica a proposta da construção de uma base de lançamento de 

foguetes. Essa proposta é aprovada e levada a efeito posteriormente. 

É a partir dessa base, chamada "Centro de Lançamento de 

Foguetes da Barreira do Inferno (CLFBI)", construída em Natal (RN), 

que é lançado o primeiro foguete em território nacional. 

Um grupo de pesquisadores da CNAE e do GETEPE (grupo 

criado no Ministério da Aeronáutica voltado para os problemas 

espaciais) realiza treinamento em unidades da NASA, nos EUA, para 

desenvolver atividades de apoio meteorológico a foguetes a serem 

lançados no Brasil, para estudos de ciência espacial. 

Com pouco mais de um ano de atividade o CLFBI chega a ser 

considerado um dos mais ativos centros de lançamento de foguetes 

do mundo, certamente o maior da América do Sul. Apesar dos 

foguetes serem de fabricação estrangeira, algumas das cargas são 

construídas na CNAE. 

Enquanto são desenvolvidas essas atividades, a CNAE , ainda 

como GOCNAE, mantem como meta prioritária, a formação de 

recursos humanos. A par de outros projetos que objetivam o 

desenvolvimento de uma capacidade tecnológica em coleta, difusão 
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de dados e de informação à distância, como o Projeto SACI, em 1967 

começa a ser esboçado o Projeto de Sensoriamento Remoto-SERE, 

destinado ao levantamento de dados sobre recursos terrestres. O 

projeto SERE é considerado o marco inicial da pesquisa aplicada, 

dentro da CNAE. 

Em 22 de abril de 1970, o Presidente Em ílio Garrastazu Médici 

assina o Decreto nO 68532, que extingue o GOCNAE (que 

oficialmente mantinha este nome, apesar de ser chamado de CNAE) 

e cria o Instituto de Pesquisas Espaciais-INPE subordinado ao CNPq. 

O Decreto estabelece que o INPE é o principal órgão de 

execução para o desenvolvimento das pesquisas espaciais, no 

âmbito civil, de acordo com orientação da COBAE. 

O INPE continua os trabalhos que se desenvolviam nas áreas 

de formação de pessoal e pesquisas aplicadas. 

O programa "Apollo", que culmina com a viagem do homem à 

Lua, mostra a complexidade gerencial que um empreendimento deste 

tipo exige. Visando preparar recursos humanos para enfrentar o 

desafio do espaço, o INPE estrutura um Grupo de Engenharia de 

Sistemas que tem como objetivo criar capacidade técnica para o 

gerenciamento de projetos de grande porte. 

Em 1976, Nelson de Jesus Parada assume a direção geral do 

INPE e o reestrutura para concentrar as atividades em pesquisas e 

desenvolvimento na área espacial, abandonando outros esforços que 
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eram desenvolvidos na Instituição. O embrião da Missão Espacial 

Completa (MEC) é desta época 63 

Centro Técnico Aeroespacial-CTA 

O Centro Técnico da Aeronáutica foi criado na década de 50, 

tendo como objetivo básico o desenvolvimento de conhecimentos na 

área aeronáutica visando dotar o País de capacidade técnica e 

industrial no setor. Sua primeira preocupação é, portanto, a formação 

de recursos humanos que perm itissem a capacitação nacional. O 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica-ITA é o primeiro instituto a 

compor o complexo tecnológico que se inicia. 

As atividades específicas no ramo espacial têm seu início no 

segundo núcleo tecnológico que é criado dentro do CTA, o Instituto 

de Pesquisas e Desenvolvimento-IPD, que tem, naquela época, a 

área aeronáutica como principal objeto de preocupação. 

As primeiras ações no sentido da evolução de um programa 

espacial começam com a encomenda, em 1963, de pequenos 

foguetes de sondagem, junto à industria nacional, denom inados 

SOMFA - derivado de sondagem meteorológica para a Força Aérea. 

Este projeto não evoluiu. 

O interesse comum entre as duas organizações (fisicamente 

vizinhas) - CTA e CNAE - conforme apresentado anteriormente, faz 

com seja iniciado o planejamento da implantação do Centro de 
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Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno. Isso se desenvolve 

no ano de 1963. 

Em 1964, o Ministério da Aeronáutica cria o Grupo Executivo de 

Trabalho e Estudos de Projetos Espaciais-GETEPE, com a missão de 

construir o Centro de Lançamento. A construção tem início em 05 de 

outubro de 1964. 

Cerca de um ano após o início da construção, em 15 de 

dezembro de 1965 o CLFBI começa suas atividades operacionais 

com o lançamento de um foguete americano Nike Apache. 

Em 1966, o GETEPE inicia, junto à indústria nacional 

(especificamente com a AVIBRÁS, indústria nascente), o 

desenvolvimento do primeiro foguete de sondagem brasileiro, o 

SONDA I. A filosofia do Grupo era a de especificar e/ou projetar os 

foguetes e destinar a construção à indústria privada nacional. 

No mesmo ano, o GETEPE é oficializado como instituição 

executiva do Ministério da Aeronáutica, subordinado ao Estado-Maior 

e responsável pela administração e operação do CLFBI. 

Um ano após, o primeiro protótipo do SONDA I é lançado e o 

sonho era substituir os foguetes americanos (ARCAS, HASPA) 

utilizados em um programa internacional de sondagem meteorológica 

o EXAMETNET (Experimental Inter-American Meteorologycal 

Network). 

Os desenvolvimentos se processam dentro do CTA, ainda no 

seu Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento-IPD,especificamente 
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no Departamento de Atividades Espaciais-PAE, agora com uma nova 

filosofia de trabalho. Este novo enfoque, compreendido a partir da 

experiência com o SONDA I, prevê o desenvolvimento de protótipos 

in house, com a participação da indústria em componentes 

específicos, para os quais apresentasse competência ou potencial 

técnico. 

Dentro dessa visão, o próximo foguete da fam ília, o SONDA 11, 

tem seu desenvolvimento completo executado dentro do CTA. O 

projeto, a fabricação estrutural, propelente e proteções térm icas, 

todos próprios. 

Em julho de 1969, é lançado o primeiro SONDA 11, sem 

contudo, alcançar êxito. Seu lançamento, com sucesso, ocorre em 

abril de 1970. 

A fusão do GETEPE e do IPD-PAE passa a ser uma evolução 

natural e, em 17 de outubro de 1969, é criado o Instituto de 

Atividades Espaciais-IAE, dentro da estrutura do CTA. 

Até 1973, os foguetes SONDA II não eram instrumentados. Em 

13 de dezembro de 1974, ocorre o que se pode chamar de primeiro 

vôo completo de um foguete SONDA 11, um lançamento onde uma 

carga útil instrumentada funciona perfeitamente durante todo o vôo e, 

além disso, é recuperada no mar. 

Considerado como operacional, o foguete é então qualificado 

para ser utilizado como segundo estágio do novo componente da 

família, o SONDA 111. 
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Em 1976, são lançados com êxito os primeiros protótipos do 

SONDA 111 que tem sua fase de qualificação encerrada em abril de 

1978. Mais de duas dezenas desses veículos são lançados com 

cargas úteis científicas brasileiras (I N P E/CT A) ou estrangeiras 

(AFGLlUSA e MPI/Alemanha) . 

Metros 11 

9,5 

8,0 

4,5 
3,9 

o 
SI SII S 111 

Figura 1: Foguetes de sondagem 

SIV VS 40 FOGUETES 

Dentro do programa SONDA 111 , começa o aprendizado dos 

técnicos do IAE nas técnicas de controle de corpos livres no espaço -

cargas úteis de até 140 kg são controladas e apontadas para o Sol , 

sendo posteriormente recuperadas no mar , em distâncias de até 250 

km da costa. 
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o estado da arte , também no CTA, conduz à necessidade de 

um programa de maior porte e mais ambicioso que vem a ser a 

Missão Espacial Completa (MEC) .64 

Tabela 1 
Projetos de foguetes de sondagens e VLS 

VEíCULO INíCIO 1°VÔO PERíODO DE TOTAL 
DESENVOLVIMENTO VÔO 

511 1966 1972 6 anos 60 

5 111 1969 1976 7 anos 28 

51V 1976 1984 8 anos 4 

V540 1990 1993 3 anos 1 

VL5-1 1985 1996 11 anos 
---

A Missão Espacial Completa 

As duas instituições de pesquisas que , à época , vêm se 

dedicando à área espacial mantêm um relacionamento onde os 

programas, apesar de objetivos diferentes , são complementares . O 

INPE objetiva o desenvolvimento de cargas úteis que gerem dados 

para seu programas e o CTA objetiva desenvolver veículos que 

permitam que cargas úteis sejam conduzidas ao espaço , 

direcionadam ente . 

Preocupado com a conjugação dos esforços desenvolvidos , o 

GOCNAE submete à Presidência da República as bases de uma 
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política nacional para o setor. Em 10 de dezembro de 1970 são 

aprovadas as Diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento 

das Atividades Espaciais, após dois anos de meticulosos estudos do 

Conselho de Segurança Nacional. Estas Diretrizes prevêem a criação 

de uma com issão assessora da Presidência da República para os 

assunto espaciais. 

Em 20 de abril de 1971, o Presidente Emílio Garrastazu Médici, 

assina o Decreto nO 68099, que cria a Com issão Brasileira de 

Atividades Espaciais-COBAE com o objetivo de assessorar a 

Presidência da República na implementação das Diretrizes da 

Política Nacional de Atividades Espaciais (PNDAE). A COBAE passa 

a ser presidida pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

(EM F A), sendo constitu í da por representantes dos m in istérios da 

Aeronáutica, Exército, Marinha, Relações Exteriores, Fazenda, 

Educação e Cultura, Comunicações, do EMFA, do Conselho de 

Segurança Nacional e do Conselho Nacional de Pesquisas. 

A COBAE não constituiu um corpo permanente, como Com issão 

que era, para gerenciar o programa espacial. Sua atribuição era, 

basicamente, política não implicando qualquer ação gerencial. Seu 

papel, desde seu início fica restrito a reagir aos estímulos que são 

criados a partir das instituições que desenvolvem os programas da 

área espacial. 

Em 08 de agosto de 1977 inicia-se, na cidade do Rio de 

Janeiro, o 10 Sem inário de Atividades Espaciais, 10 SAE, convocado 
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pelo General de Exército Moacyr Barcellos Potyguara, Ministro-Chefe 

do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) e presidente da 

COBAE. No convite formulado aos diversos membros componentes 

da COBAE, é solicitado um relatório completo das atividades 

espaciais que vêm sendo desenvolvidas pelos diversos órgãos 

representados. São preparados relatórios pelos Ministérios da 

Aeronáutica, das Comunicações, da Marinha, das Minas e Energia e 

pelo INPE, à época subordinado à Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República (Seplan). 

Esses relatórios apresentam que a Aeronáutica vinha se 

dedicando, desde o início dos anos 60, a um programa de veículos 

espaciais, no IAE/CTA; o Ministério das Comunicações trabalhava, 

desde 1972, pela implantação e uso de um satélite doméstico de 

comunicações; o Exército vinha desenvolvendo projetos para 

aquisição de tecnologia em materiais para mísseis e tele-direção; a 

Marinha tinha diversos projetos como o protótipo de um receptor de 

navegação por satélites, desenvolvido em 1971, e o Programa de 

Pesquisa Aplicada à Navegação e Geodésia por Satélite e de 

Pesquisa Aplicada às Comunicações; o Ministério das Minas e 

Energia utilizava imagens de radar e satélite (Projeto Radam Brasil) 

para avaliação de recursos naturais, e o INPE, desde meados da 

década de 60, recebia e processava dados de satélites 

meteorológicos e de sensoriamento remoto, que já vinham sendo 

Jtilizados em inúmeras aplicações. 
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A reunião tem como objetivo a discussão das bases para a 

estruturação do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 

para o período 1978-1985. 

Além da Com issão Coordenadora, presidida pelo Ministro-Chefe 

do EMFA e Presidente da COBAE, são criadas três comissões para 

assuntos específicos: 

1 - foguetes ou veículos portadores, envolvendo problemas de 

motores, instrumentação e controle; pesquisa e desenvolvimento de 

componentes e materiais básicos; industrialização, normalização e 

controle de qualidade; 

2 - desenvolvimento, adaptação e emprego de técnicas 

espaciais, notadamente o sensoriamento remoto; tecnologia de 

satélites e suas aplicações e estações terrenas; e 

3 - formação de recursos humanos em todos os níveis. 

O relatório final estabelece que o PNAE ficaria dividido em dois 

períodos, 1978-1979 e 1980-1985. Os dois primeiros anos dedicados 

principalmente à formação de recursos humanos especializados e à 

busca de dotação orçamentária para as propostas de novos projetos 

apresentadas no Seminário. 

Ressalta, como resultado mais significativo do Seminário, a 

manifestação dos participantes em favor de uma integração efetiva 

das várias instituições envolvidas em projetos afins de forma a 

consolidar aquelas atividades, no sentido de um objetivo final 

comum, atendendo ao princípio da racionalização da utilização de 
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recursos humanos e materiais, tendo como meta o desenvolvimento 

nacional. 

O período seguinte fica dedicado ao desenvolvimento da 

proposta mais ambiciosa, e que vem de encontro aos anseios de 

integração manifestados pelos componentes do grupo, a realização 

de uma Missão Espacial Completa-MEC, integrada por três projetos 

específicos: 

1. Veículo Lançador - "tendo em vista a capacitação tecnológica 

já adquirida pelo País neste campo, que, se de um lado lhe assegura 

reais condições de construir a médio prazo um veículo lançador de 

satélites de órbita de média altura , de outro lado, só apresenta 

perspectivas remotas de conseguir-se um veículo para satélites geo

estacionários, com órbita de grande altitude, o Seminário optou pelo 

desenvolvimento de um veículo para lançar satélites de 100 a 120 kg, 

em órbita circular situada entre 500 e 700 km". Este veículo seria o 

desenvolvimento natural dos desenvolvimentos efetuados através dos 

foguetes da fam ília SONDA. A coordenação está a cargo do IAE/CTA. 

2 - Satélite - "considerando, de um lado, que a maior 

complexidade dos satélites geo-estacionários não nos permite ainda 

desenvolvê-los, senão a muito longo prazo e certamente com intensa 

cooperação internacional, e reconhecendo, de outro lado, a 

viabilidade, a prazos não tão longos, do desenvolvimento no País de 

satélites menores e mais simples, a Comissão recomenda, como 

passo inicial, o desenvolvimento de satélites de 100 a 120 kg para 
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órbita circular entre 500 e 700 km. Ressalte-se que um satélite com 

estas características possibilita várias aplicações, como as 

científicas, as de meteorologia, as de sensoriamento remoto. Assim, 

o desenvolvimento proposto, além de alto interesse em termos de 

tecnologia nacional, teria grande valor para as aplicações já 

exploradas no País, além de constituir passo fundamental à meta de 

longo prazo que seria a construção de satélites geo-estacionários". O 

projeto é atribuído ao INPE. 

3 - Segmento Terrestre - "consistindo na infra-estrutura de 

apoio, compreendendo a expansão do Campo de Lançamento de 

Foguetes da Barreira do Inferno-CLFBI, o desenvolvimento de 

estações de rastreio, telemetria e comando, e as instalações de 

montagem nos locais de lançamento."d 

O relatório final é encaminhado à Presidência da República e 

aprovado, em 5 de abril de 1978, pelo Presidente, General de 

Exército Ernesto Geisel. 

As organizações brasileiras de pesquisas na área espacial 

mantêm, durante este período um bom relacionamento com 

instituições internacionais. O Governo da França dedica, então, um 

grande interesse em obter parceiros para seu programa espacial. 

Assim é que, em 1975, envia uma proposta de cooperação para o 

desenvolvimento de sistemas espaciais, em conjunto com o Centre 

National D'Etudes Spatiales-CNES. Depois de mais de dois anos de 

d Relatório Final do 10 Seminário da atividades Espaciais, 1978. 
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conversações, o Governo Brasileiro aprova uma exposição de 

motivos, enviada através da COBAE, propondo a constituição de um 

grupo de trabalho, composto por especialistas brasileiros e franceses 

para apresentar, em quatro meses, um detalhamento minucioso de 

todos os aspectos envolvidos na proposta de cooperação espacial 

franco-brasi leira. 

Apesar da proposta de cooperação não haver sido aprovada, 

devido aos vários inconvenientes técnicos, políticos e econôm icos, 

serviu para capacitar, de forma decisiva, nossos especialistas na 

definição das especificações e finalidades daquela que vem, 

posteriormente, se tornar a Missão Espacial Completa Brasileira

MECB. 

No período de 20 a 23 de novembro de 79, ocorre na cidade de 

São José dos Campos o 2° Seminário de Atividades Espaciais, sob a 

coordenação da COBAE. Presidido pelo General de Exército Samuel 

Augusto Alves Correia, Ministro-Chefe do EMFA, o encontro define os 

novos rumos do programa espacial brasileiro. 

O Seminário visa atualizar os projetos em andamento, examinar 

novos projetos para o período 80/85 e fornecer subsídios para a 

elaboração do III Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (111 PBCT). 

O assunto que tem maior tempo dedicado é a análise da 

proposta da Missão Espacial Completa, projeto altamente relevante 

para o Programa Nacional de Atividades Espaciais, estruturado a 
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partir do 10 Sem inário. Essa proposta, conhecida como "Proposta 

BR2", tem o seguinte teor: 

1. Características Gerais do Lançador BR2 

O objetivo da missão do lançador seria a injeção de um satélite 

de 260 kg sobre uma órbita de transferência hélio-síncrona de 300 a 

500 km de altura, ou a injeção de um satélite de 200 kg, injetado 

diretamente numa órbita circular, a 800 km. 

Para satisfazer tais objetivos, o lançador seria de três estágios 

comportando as seguintes exigências: o primeiro estágio deveria ser 

a propelentes líquidos, utilizando o motor VIKING desenvolvido para 

o foguete ARIANE, o foguete lançador europeu de satélites; o 

segundo estágio seria derivado do foguete SONDA IV, pilotado por 

injeção secundária nos três eixos; e o terceiro estágio seria também 

um estágio a propelente sólido. 

2. Satélite 

Na perspectiva de uma cooperação internacional entre a França 

e o Brasil, um grupo técnico franco-brasileiro apresentou as 

principais características dos satél ites que poderiam ser 

desenvolvidos na dependência das limitações imposta pelo lançador -

volume, massas, órbitas - e das missões de aplicação que ele 

deveria assegurar. 

O plano proposto previa a realização, a integração e os testes 

de três satélites, correspondendo a três lançamentos programados. 

Duas missões de qualificação foram propostas para os satélites 
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brasileiros, sendo que o primeiro e o terceiro lançamento implicariam 

na utilização de equipamentos de medidas de parâmetros de 

qualificação do lançador resultando numa massa reduzida para a 

carga útil satelizada. O segundo lançamento seria considerado 

operacional, sendo que a máxima massa satelizável poderia ser 

tomada como limitação final. 

3. A Base de Lançamento 

Uma base de lançamento que atendesse às necessidades 

ligadas operacionais tais como: salvaguardas de terra, salvaguardas 

de vôo, coordenação dos meios materiais e das equipes, suporte 

técnico e logístico. Algumas limitações seriam impostas pelo 

lançador, outras por condições de utilização da base, e outras ainda 

por condições geográficas. 

A adaptação de uma base existente, como a do CLFBI, não foi 

a priori determinada, embora a primeira opção fosse adaptá-Ia às 

necessidades da missão. Foram definidas, também, a arquitetura e 

as soluções técnicas possíveis que de uma maneira geral, poderiam 

ser aplicadas a qualquer outro "sítio" que viesse a ser escolhido no 

futuro. e 

Em Exposicão de Motivos nO 3583-COBAE, datada de 22 de 

abril de 1980, seu Presidente submete à apreciação do Presidente da 

República o resultado do 2° Seminário e solicita que seja aprovada a, 

e Documento interno de trabalho, INPE. 
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agora, Missão Espacial Completa Brasileira-MECB e que sejam 

alocados recursos para a tal. 

A E.M., descreve como os trabalhos do seminário foram 

desenvolvidos, no sentido da definição da Missão Espacial. Dois 

grupos foram constituídos para analisar a viabilidade de ser 

conduzida a Missão conjunta franco-brasileira ou uma versão 

totalmente brasileira. 

O trabalho dos dois grupos foi apreciado em Sessão 

Extraordinária da COBAE, que deliberou pela realização da Missão 

Espacial Completa essencialmente brasileira, que, em linhas gerais, 

pode ser assim descrita: 

1. desenvolvimento, construção e colocação em órbita de um 

conjunto completo de satélites nacionais, previstos para duas 

missões básicas - coleta de dados e sensoriamento remoto - através 

de um veículo lançador, também brasileiro, o VLSS (Veículo 

Lançador de Satélites a Propelente Sólido); 

2. cada missão comporta dois modelos de satélites, um de 

qualificação e um de vôo, postos em órbita pelo lançador nacional; 

3. os satélites de Coleta de Dados terão aproximadamente 

100 kg e serão colocados em órbita circular quase equatorial, a cerca 

de 700 km de altura; os satélites de Sensoriamento Remoto terão 

cerca de 150 kg e serão colocados em órbita circular hélio-síncrona 

quase polar de cerca de 650 km de altura; o primeiro lançamento 
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previsto para seis anos e meio após o início do programa, que se 

estende por nove anos; 

4. o VLSS é o prosseguimento natural do Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Foguetes de Sondagens, Sistemas 

de Propulsão e Instrumentação iniciado no Centro Técnico 

Aeroespacial-CT A em 1967 e deverá satisfazer às duas missões 

básicas de satelização, anteriormente descritas; 

5. abrange os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e 

Pesquisa de Foguetes de Sondagem, do VLSS e da Base de 

Lançamento de Foguetes, tendo como executor o CTA/IAE, bem 

como os de Segmento Espacial e Segmento Solo do Satélite, 

Projetos Complementares e de Sistemas de Plataformas de Coleta de 

Dados, tendo como executor o CNPqIlNPE. 

6. busca, dentre outros objetivos: 

a) desenvolver a capacidade industrial brasileira para a 

produção de bens em qualidade compatível com os critérios exigidos 

pelos programas espaciais; 

b) adquirir a capacitação tecnológica necessária ao 

planejamento de um programa e à utilização efetiva de capacidade 

industrial brasileira; 

c) permitir ao país colocar em órbita satélites de interesse para 

seus programas de aplicação, tais como: mapeamento geológico, 

agricultura, pesquisa florestal, análise ambiental e uso da terra; 
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d) estabelecer competência, tanto na área de satélites como na 

de lançadores, de gerar, projetar, construir e realizar um programa 

espacial completo; 

e) gerar bens e serviços de alta significação para a econom ia e 

o desenvolvimento do país, tais como os relativos a tubos sem 

costura, ligas de aço de ultra-alta-resistência. técnicas especiais de 

tecelagem, tecnologia de materiais compostos (fibras e resinas 

especiais), hélices leves, etc.; e 

7. apresenta custo estimado de Cr$ 20.850.300.000,00 (vinte 

bilhões oitocentos e cinquenta milhões e trezentos mil cruzeiros), 

computado no total de nove anos, referido a cruzeiros de janeiro de 

1980; o biênio 1980/1981 envolve um desembolso de 

Cr$ 3.456.700.000, 00 (três bilhões quatrocentos e cinquenta e seis 

milhões e setecentos mil cruzeiros), dos quais Cr$ 562.975.000,00 

(quinhentos e sessenta e dois milhões novecentos e setenta e cinco 

mil cruzeiros) em moeda exterior. 

A base para a proposição da missão, além das considerações 

técnicas apresentadas, recai, também, na confiança depositada nos 

cientistas e técnicos brasileiros e na capacidade gerencial e 

industrial do País; nas implicações para a segurança nacional, 

ensejando seqüência ao esforço de mais de uma década, 

particularmente no setor de lançadores; na constatação de que, com 

o desenvolvimento de novas tecnologias, poder-se-á obter grande 

economia de divisas; na verificação dos benefícios advindos da 
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implantação e operação de uma rede de Plataformas de Coletas de 

Dados, com reflexos na hidrologia, meteorologia e agricultura e na 

possibilidade de controle das informações obtidas por nossos 

satélites, que ficarão à disposição, apenas, de entidades 

credenciadas. 

A proposta de cooperação francesa - em que pese a dim inuição 

de riscos e as vantagens técnicas oferecidas - implicaria em gastos, 

em sete anos e meio, da ordem de Cr$ 33.500.000.000,00 (trinta e 

três bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), dos quais cerca de 

33,2 % em moeda estrangeira (US$345,400,000.00), com lançador de 

10 estágio a propelente líquido e colocação em órbita de três 

satélites, sendo um de sensoriamento remoto e dois de coleta de 

dados; ao passo que a realização da Missão Espacial Completa 

essencialmente brasileira apresenta previsão de despesas de 

Cr$ 20.850.300.000,00 (vinte bilhões oitocentos e cinquenta milhões 

trezentos mil cruzeiros), como já apresentado e computadas em nove 

anos, das quais cerca de 13 % em moeda estrangeira 

(US$ 84,100,000,00), com todos os estágios do lançador a 

propelente sólido e colocação em órbita de quatro satélites, sendo 

dois de sensoriamento remoto e dois de coleta de dados. f 

O Aviso nO 001 14aSC/051 180, de 22 de abril de 1980, assinado 

pelo Ministro de Estado, Secretário-Geral do Conselho de Segurança 

Nacional, General-de-Brigada Danilo Venturini, devolve a Exposição 

f Exposição de Motivos n° 3583-COBAE 
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de Motivos ao Presidente da COBAE, com o seguinte despacho do 

Presidente da República, General-de-Exército João Figueiredo: 

1. De acordo, na forma do item 5 da E.M. nO 3583/79; 
2. A alocação de recursos fica condicionada à existência de 
disponibilidade orçamentária, a partir de 1981. 9 

A partir desse momento a Missão tem seus objetivos aprovados 

e passa a ser intitulada Missão Espacial Completa Brasileira-MECB. 

9 Epígrafe da E.M. 3583-COBAE, manualmente aposta pelo Presidente João 
Figueiredo, em 9 de abril de 1980 e transcrita no Aviso nO 001/4 a SC/051/80, 
assinado pelo Secretário geral do Conselho de Segurança Nacional 
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Tabela 2 
Recursos financeiros por projeto e instituição executora 

(Cr$ milhões) 
CUSTOS: PERIODO 1980/1988 

PROJETOS ENTIDADES 
Programa de 

Programa 
cooperação 

brasileiro 
francesa 

Duração: 7,5 Duração: 9 anos 
anos 

Veículos 
lançadores de CTAIIAE - 10.580,00 

satélites e bases 
de lançamento 

Pesquisa e 
desenvolvimento CTAIIAE - 3.318,20 
em foguetes de 

sondagem 
SUBTOTAL CTAIIAE 24.001,40 13.904,20 

Satélite: segmento 
espacial e CNPqllNPE 8.056,60 5.489,50 

segmento solo 
Satélites: projetos CNPqllNPE 

1.320,60 1.320,60 
complementares 

Sistema de 
plataformas de CNPqllNPE 136 136 

coletas de dados 
SUBTOTAL CNPqllNPE 9.513,20 6.946,10 

TOTAL GERAL - 33.514,60 20.850,30 

(US$ milhões) 
DESPESAS EM MOEDA ESTRANGEIRA JA 

COMPUTADAS 
INSTITUiÇÃO Programa de 
EXECUTORA cooperação - Programa 

francesa brasileiro 

CTAIIAE 238,8 - 51,9 
CNPqllNPE 106,6 - 32,2 

Total em moeda 
345,4 84,1 estrangeira -

Porcentagem do 
33,20% - 13,00% 

total geral 

OBS: 1. Valores em cruzeiros de janeiro de 1980 
2. US$ 1.00 = Cr$ 32,17 



Coira Ejetavél Metálica 
Celma - Corticeir. Paulista 

Neiva -Able - Oaido 

Envelope motor 4~ estágio 
Composite - ConfOlja - Innobra 
Embraer - UFSC - UNICAMP 

Zadra - Brasitest - P.rker 

Sis!. de controle de rolamento 2~~ 
COT - Arroyo 

19nitores I~ 2~ 3~ e 4~ Estágios 
Arroyo - Elastic -E,"plo 

Coira 1~ estágio - Mal. Composto L 
ConfOlja -Embraer -Innobra -Composite I \ 

Envelopes Motores I!', 2~ e 3~ Estágios 
Eletrometal- Acesita - ConfOlja - Innobra 

Zadra - Lindberg USA - Conf.b - Ambalit Elnstio-
Aichelin - Brasimet H -H--tt-. 

Brasitest - UFSC - UNICAMP - Parker 

Sistema de Atuação da Tubeira Móvel 
SCI- MOOG - HTS -Errneto -Metala 

Juntas Flexiveis pl Tubeiras Móveis 
ConfOlja - Siemens -Lord - Elastic 
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Cone de Acoplamento do Satélite 
A1can - ConfO! ja - Embraer - Innobra 
Zadra - Parker 

I 
Sistema de Basculamento 
Moog - Neumatic - Brevet - Parker 

I 
Estrutura em Ligas de Alumínio 
A1can - ConfOlja - Embraer - Innobra 
Zadra - Siemens - Aema - A1coa 

I Sistema de Separação 1~2~ Estágios 
Embraer - ExpIo - Metinjo 

I Saiotes I ~ e 2~ Estágios em Aço 4340 
Innobra - Zadra - ConfOlja - Abril 

Bloco de Propelentes 1~. 2!', 3~ 
e 4~ Estágios 
T ermomecânica Norton 
Eletrotêmpera 
A.G.Química -Nitri11ex -Petroflex 
UFSear 

I 
Saias Traseiras em material 
Composto 

Cenic - Corticeira Pa ulista 

I Tubeiras I ~. 2~ 3~ e 4~ Estágios 
Cenic- SEP - Innobra - Siemens 

Figura 2: Foguete VLS - Configuração final e instituições envolvidas 
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CAPíTULO V 

GERENCIAMENTO EM OUTROS PAíSES 

O envolvimento das nações, em programas espaciais, varia 

consideravelmente, dependendo de seu processo evolutivo. 

Certamente, o primeiro momento é comum a todas e repousa na 

curiosidade científica de seus pesquisadores. 

A atividade científica começa a criar pequenos núcleos de 

especialização que, dentro das organizações às quais pertencem, 

vão servindo de agentes multiplicadores de interesse. 

O crescimento, maior ou menor, da atividade espacial depende 

do meio ambiente político e do nível de desenvolvimento em que o 

país se encontra. Em seu início, o processo avança ou recua 

obedecendo às variações de ambiência a que o país é submetido. Em 

um segundo momento, os benefícios que o programa, direta ou 

indiretamente, produz fazem com que sua evolução seja natural. 

Uma visão pragmática leva a considerar o motivo bélico como o 

primeiro fator motivador do desenvolvimento dos programas 

espaciais. Não só pela necessidade de transportar cargas destrutivas 

até às posições inimigas mas, também, para colocar em órbita 
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instrumentos que permitam meios de observação e de comunicação 

eficientes. 

Assim é que os maiores esforços despendidos, no sentido da 

criação de programas espaciais, ocorreram depois da II Grande 

Guerra e foram efetivados pelas duas nações que pretendiam a 

supremacia mundial. 

A importância de ser reforçado o argumento da motivação para 

a era espacial repousa no fato de que, o processo de 

estabelecimento da política para o setor e a construção do modelo de 

gerenciamento dos programas que são os mecanismos de 

im plantação desta pol ítica - são diretamente decorrentes do conj unto 

de motivos que criam tal necessidade. 

As nações que primeiro apresentam grande desenvolvimento 

são, indubitavelmente, os Estados Unidos e a União Soviética. A 

primeira apresenta um processo evolutivo amplamente documentado, 

por todos os meios possíveis; a segunda, por seu regime político, 

não permite que sejam divulgados seus processos de 

desenvolvimento, sob nenhuma hipótese. A par dessas nações, 

outras também desenvolvem programas espaciais em diferentes 

níveis de importância, com maior ou menor divulgação. 

Apresenta-se aqui, os dados que são considerados relevantes 

para uma comparação entre o momento do estabelecimento dos 

diferentes programas e os processos de gestão que são instituídos, 

visando traçar um paralelo entre esses e o programa brasileiro. 
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A União Soviética não disponibiliza, em literatura, seus 

programas de pesquisa. O que é dado a conhecer são seus 

resultados bem sucedidos e nunca seus insucessos. Alguns desses 

fatos são tornados públicos pela observação de outros países, o que 

não perm ite um grau de confiabilidade satisfatório. 9 

Os Estados Unidos, além de permitirem a divulgação ampla de 

seus programas, têm como princípio constitucional a participação 

ativa de seu povo, em todos os momentos da vida nacional. A 

documentação técnica é incentivada e disponibilizada com muita 

facilidade. 

Alguns países, por terem como modelo o sistema americano de 

gerenciamento de programas e projetos, serão enfocados com 

intensidade menor. 

Estados Unidos da América 

Em 27 de agosto de 1957, a agência soviética de notícias, 

"Tass", anuncia em Moscou que a Rússia disparara um míssil 

balístico intercontinental. 65 

9 Considera-se, para essa afirmação, o período no qual se desenrola o 
crescimento mais rápido da "corrida espacial". Hoje, com a mudança do regime 
político, o conhecimento dos fatos e o relacionamento com a Rússia se faz mais 
facilmente. O Brasil tem tido, apesar de não muito divulgado, um bom 
relacionamento, na área espacial, com aquele país. 
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Seis semanas depois do teste de seu míssil, a Rússia h coloca 

em órbita o primeiro satélite artificial da Terra, SPUTNIK I, em 4 de 

outubro de 195766
. 

o meio científico e a opinião pública norte-americana são 

tremendamente abalados pela notícia. Apesar da Era Espacial já 

estar em curso, naquele momento, em que a "guerra fria" se 

desenrola, os Estados Unidos ainda não haviam entrado na 

competição que a imprensa veio a chamar de "corrida espacial". Uma 

coisa era certa: mudanças com respeito à organização e a direção do 

esforço americano, em mísseis e espaço, eram urgentemente 

necessárias. 

o maior desapontamento veio do perfeito conhecimento de que 

os Estados Unidos poderiam ter sido os primeiros a colocar um 

satélite em órbita se tivessem utilizado mísseis mas, ao invés disso, 

permitiram que os soviéticos obtivessem este triunfo científico 

mundial. O alarme foi para o sistema de segurança nacional; muitos 

tinham medo de que tivessem ficado muito atrás, especialmente no 

terreno dos mísseis balísticos intercontinentais com cargas 

nucleares. 67 

Imediatamente após o lançamento do SPUTNIK I, começam a 

surgir recomendações para a criação de um programa espacial 

nacional que possa fazer face ao desafio que se anuncia. 68 

h À época dos fatos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) era 
denominada, indiscriminadamente, por Rússia. Hoje tal denominação é restrita a 
um só país. Neste trabalho usar-se-á uma ou outra denominação, sem distinção. 
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o SPUTNIK 11, mais pesado que o primeiro e levando a cadela 

Laika, completou a surpresa tecnológica e a propaganda mundial em 

favor do Kremlin. 69 

Entre as primeiras medidas de cunho nacional, é criada uma 

investigação dentro do Congresso - "Inquiry into Satellite and Missile 

Programs" - conduzida pelo Preparedness Subcommittee of the 

Senate Armed Services Committee, dirigido pelo senador Lyndon B. 

Johnson. Este Subcomitê conduziu vinte sessões entre 25 de 

novembro de 1857 e 23 de janeiro de 1958, tendo unanimemente 

adotado dezessete recomendações. 7o 

A mobilização da opinião nacional faz com que o meio político 

americano responda aos anseios do povo. Afinal, o orgulho nacional -

fator importante do desenvolvimento do país - havia sido fortemente 

atingido. 

A preocupação com a necessidade de uma pronta resposta ao 

desafio apresentado, atinge ao nível mais alto da administração do 

país. Em 26 de março de 1958, o Presidente Eisenhower libera o 

clássico relatório "Introduction to Outer Space", do seu Comitê 

Assessor para a Ciência. Em sua apresentação, o Presidente diz: 

This statement of the Science Advisory Committee makes clear 
the opportunities which a developing space technology can 
provide to extend man's knowledge of the earth, the solar system, 
and the universe. These opportunities reinforce my conviction that 
we and other nations have great responsibility to promote the 
peaceful uses of space and to utilize the new knowledge 
obtainable from space science and technology for the benefit of ali 
mankind. 71 
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Portanto, no início das sessões do Congresso, em 1958, foram 

introduzidas numerosas leis, cada uma refletindo uma perspectiva 

diferente da política espacial americana. O Presidente Einsenhower 

apresentou uma lei, em 14 de abril de 1958, recomendando a criação 

de uma Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço, e ambas as 

casas do Congresso formam, então, com itês ad hoc para tratar da 

legislação básica para um programa espacial e para determ inar as 

linha mestras de uma política global. 72 

No período de abril a julho de 1958, o Congresso, através de 

seus comitês e, também, como um todo, delibera sobre a legislação 

necessária para estabelecer um programa espacial viável. Seu 

"House Select Committee on Astronautics and Space Exploration" 

conclui, em 21 de maio de 1958: 

The establishment of a national space program is a matter of 
highest urgency both for reasons of immediate national defense 
and to insure that in the long run outer space is effectively utilized 
for peaceful purposes. The United States is behind the Soviet 
Union today in its ability to use outer space, and only much hard 
work and intelligent planning and organization will overcome this 
lag in the years ahead. 
National space policy is too important to leave exclusively to 
military authorities or to scientists alone. It must be coordinated at 
the highest leveis of the Government with other aspects of our 
military, foreign, technological, and economic policy ... 73 

Em 29 de julho de 1958, o Presidente Einsenhower assina o 

National Aeronautics and Space Act. 74 Essa lei estabelece os 

objetivos para a conquista do espaço e detalha os meios e modos de 

realizar tais objetivos. Determina que as atividades aeronáuticas e 
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espaciais dos Estados Unidos serão conduzidas de modo a contribuir 

para um ou mais dos seguintes objetivos: 

1. A expansão do conhecimento humano de fenômenos na 

atmosfera e no espaço; 

2. o melhoramento da utilidade, desempenho, velocidade, 

segurança e eficiência dos veículos aeronáuticos e espaciais; 

3. o desenvolvimento e a operação de veículos capazes de 

transportar instrumentos, equipamentos, suprimentos, e 

organismos vivos através do espaço; 

4. o estabelecimento de estudos de longo prazo dos benefícios 

potenciais a serem obtidos, das oportunidades e dos 

problem as na uti I ização das atividades aeronáuticas e 

espaciais para propósitos científicos e pacíficos; 

5. a preservação do papel dos Estados Unidos como um líder 

na ciência e tecnologia aeronáuticas e espaciais e na 

aplicação decorrente, para a condução de atividades 

pacíficas, dentro e fora da atmosfera; 

6. tornar disponíveis para as agências diretamente envolvidas 

com a segurança nacional de descobertas que tenham 

significativo valor militar, e o fornecimento de informações 

para a Agência estabelecida para dirigir e controlar 

atividades aeronáuticas e espaciais não militares; 
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7. cooperação, pelos Estados Unidos, com outras nações e 

grupos de nações em trabalhos feitos de acordo com esta lei 

e na aplicação pacífica dos resultados decorrentes; e, 

8. a mais efetiva utilização dos recursos científicos e de 

engenharia dos Estados Unidos, no sentido de evitar a 

dulpicação de esforços, instalações e equipamentos. 75 

A National Aeronautics and Space Agency (NASA), criada por 

ato presidencial, vem a ser encarregada de dirigir o programa 

espacial americano, em toda sua parte civil. A par de ser uma nova 

agência, com uma nova missão, e tendo que assum ir projetos e 

instalações novas e velhas, teve que desenvolver a capacidade de 

gerenciar contrato de pesquisas e desenvolvimento, de grandes 

proporções. 76 

A nova agência é dirigida por um Administrador Geral e um 

Adm inistrador Executivo, ambos indicados pelo Presidente com a 

aprovação e consentimento do Senado. 77 

O conjunto de habilidades necessário para gerenciar um 

programa de tal magnitude difere daquele requerido pela maioria das 

agências já existentes. Enquanto a NASA apresentava algumas 

semelhanças com outros esforços governamentais, as condições e 

circunstâncias de sua formação inicial deram-lhe personalidade 

própria. Estas condições podem ser explicitadas. 

Primeiro: A determinação do engajamento nacional, garantido 

pelo Congresso e a natureza da tecnologia estabelecida para uma 
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missão bem definida, com o conhecimento de que não haveria 

espaço para dúvidas no que concernia ao sucesso ou fracasso da 

missão. 

Segundo: Quando os Estados Unidos decidiram explorar o 

espaço, estavam pelo menos quatro anos atrás na capacidade de 

propulsão, muito mais do que os quatro meses que a diferença entre 

o SPUTNIK I e o Explorer li , deixava transparecer. 

Terceiro: A nova agência não teve tempo de começar do início. 

Imediatamente absorveu vários projetos espaciais, já em andamento, 

iniciados sob o patrocínio do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ao 

mesmo tempo, tinha que planejar um programa coerente e conceber 

novos projetos para assegurar que poderiam estar engajados em um 

esforço que pudesse servir ao interesse nacional. 

Quarto; A NASA obteve seu staft por transplante total de 

equipes estabelecidas de pesquisas e desenvolvimento, já existentes 

no governo; NACA intacta (8.000 empregados), 200 do Projeto 

Vanguard e do Laboratório de Pesquisas Naval, o JPL do Exército e o 

grupo inteiro de von Braun (cerca de 5.000), do Exército. Além de 

pessoas chaves de muitas outras agências governamentais. 

Quinto: Um crescimento muito rápido do orçamento criou um 

desafio gerencial especial no sentido de assegurar a programação 

das despesas efetivas. O programa dobrou de tamanho a cada um 

dos primeiros cinco anos e, a manutenção do balanço global do 
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programa tendo de atender as necessidades do Projeto Appolo 

mostrou ser um difícil desafio. 

Sexto: A NASA teve que operar sob condições de grande e 

continuado estresse e com uma transparência maior que qualquer 

outra organização de pesquisas e desenvolvimento, pública ou 

privada. Por lei, o programa era amplamente aberto e não 

classificado. 78 

A instituição do programa espacial é, por conseguinte, um 

assunto de prioridade nacional. Deriva da vontade da sociedade que 

impõe, ao mais alto nível da representação do povo (o Governo 

Federal), a ação que cria toda uma política espacial. 

A pesquisa espacial é de tal complexidade que sua execução 

exige a cooperação coordenada de muitos e diversos grupos. Para 

que a coordenação ocorresse com sucesso, o mecanismo de 

gerenciamento chamado "gerenciamento por projeto" foi colocado em 

prática. 

A responsabilidade pela supervisão global do programa foi 

atribuída a um escritório central enquanto que o gerenciamento ativo 

foi atribuído a equipes de gerenciamento de projeto localizadas, 

normalmente, em cada um dos centros de pesquisas da NASA. 

A equipe de gerenciamento de projeto, responsável pelo 

controle de todo o programa é a responsável por organizar e 

coordenar as diversas atividades envolvidas em (1) a seleção e 

, Primeiro satélite artificial americano, colocado em órbita em 31 de janeiro de 
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obtenção de foguetes, (2) o projeto e execução do veículo espacial, 

(3) os testes de integração do veículo espacial, (4) o planejamento 

detalhado da missão, (5) o lançamento do veículo espacial, (6) 

rastreamento e aquisição de dados pela rede mundial de dados da 

NASA e (7) a recuperação do veículo espacial. 79 

Portanto, fica claro que a complexidade em administrar os 

recursos, de todas as espécies, que são aplicados em um programa 

espacial exige uma estrutura gerencial que esteja acima dos 

organismos responsáveis por cada pacote de projetos, que compõem 

a missão como um todo. 

O modelo americano serviu, e serve, como padrão para quase 

todos os outros países que vieram a se envolver em atividades 

espaciais. E, mais do que isto, é um modelo que se aplica a todos os 

grandes programas que exijam uma gestão eficaz. 

Europa 

Quando os países europeus começaram seus primeiros 

programas espaciais, não pretendiam competir com as duas maiores 

potências espaciais mas, tão somente, tomar parte na difícil 

exploração científica de um meio desconhecido, para tentar descobrir 

alguns de seus segredos e ver se as capacidades advindas desse 

processo poderiam ser usadas, pela indústria, em prol da sociedade 

como um todo. 

1958. 
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Por conseguinte, os europeus não desenvolveram, inicialmente, 

a intenção de envolvimento em vôos espaciais tripulados e 

empregaram poucos recursos em seus diversos programas. 

Objetivando compartilhar os recursos dos diversos países do 

continente, são criadas duas organizações, no início dos anos 60, 

uma para desenvolver satélites e outra para lançadores. Em 1964, 

são criadas a European Space Research Organizafion (ESRO) e a 

European Space Vehicle Launcher Developmenf Organizafion 

(ELDO). Alguns países que já vinham desenvolvendo projetos para o 

setor, continuam, paralelamente, com suas atividades. 

A Convenção de criação da ESRO ocorre em 20 de março de 

1964, quando Bélgica, República Federal da Alemanha, França, 

Itália, Holanda, Espanha Suécia, Suíça e Inglaterra ratificam o texto 

do acordo. Menos de um mes antes, em 29 de fevereiro de 1964, 

ocorre a Convenção de criação da ELDO que é assinada pela 

Bélgica, Alemanha, França, Itália, Holanda e Inglaterra. 

Dez anos mais tarde, os membros se preparam para assinar um 

acordo para uma nova organização, única, substituta da ESRO e da 

ELDO. - a European Space Agency. 

O espaço de tem po que ocorre entre esses dois eventos foi 

eivado de decepções para as ambições espaciais européias. As 

atividades antes desenvolvidas eram tão preliminares e preparatórias 

que o advento da ESA pode ser considerado o marco inicial da 

Europa no espaço. 
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As decisões tomadas em 1973, referentes a novos programas -

o laboratório orbital Spacelab, o lançador Ariane, o satélite Marots -

especificamente, reconheciam que os países membros poderiam ter 

visões diferentes e desejar participações variáveis nos diferentes 

programas; os estados membros financiariam projetos nos quais 

estivessem interessados a a porcentagem de suas participações não 

seriam fixas e poderiam variar de um projeto para outro. 

Uma análise das dificuldades passadas da ESRO e da ELDO 

mostra aos países europeus que um uso mais efetivo dos fundos 

dedicados ao espaço, necessariamente, implicaria em uma 

coordenação mais estreita de todos os seus projetos. A ESA passa a 

ser o organismo através do qual os programas nacionais seriam 

submetidos, simultaneamente, a todos os países membros e que 

proporcionalmente teria uma visão geral dos vários programas, 

nacionais e europeus. Isto, por conseguinte, permitiria à ESA, 

encorajar a colaboração e coordenar os esforços dos países 

envolvidos. 

A ESA não foi instituída para ser somente uma sucessora para 

a ESRO e a ELDO. Apesar de haver herdado seus acervos, seu 

objetivo é muito mais amplo. É seu objetivo "favorecer e promover, 

para propósitos exclusivamente pacíficos, a cooperação entre os 

Estados europeus no campo da pesquisa e tecnologia espacial e 

suas aplicações' 
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1) pela elaboração de uma política européia de longo prazo e 

de acordo com as políticas dos Estados Membros, tendo em 

vista outras organizações e instituições nacionais e 

internacionais; 

2) pela elaboração e implementação de um programa espacial 

europeu comum; 

3) pela coordenação entre o programa espacial europeu comum 

e os programas nacionais, e pela integração destes, 

progressivamente e tão completamente como possível, ao 

programa europeu comum, em particular com respeito ao 

desenvolvimento e construção de satélites de aplicação; e, 

4) pela formulação e pela aplicação de uma política industrial 

apropriada e coerente.!! 

Portanto, a Agência teria que envidar esforços para coordenar 

e integrar todos os projetos espaciais existentes na Europa. 

A Agência tinha sua direção exercida por um conselho e um 

diretor geral, apoiado por uma assessoria. Esta estrutura vem a ser 

reforçada com a criação de conselhos de programas. 

O Conselho elegia seu presidente e seu vice-presidente por um 

período de dois anos e cada Estado representado teria direito a dois 

votos. O Conselho aprovava o programa obrigatório e outros 

programas, estabelecia os planos anuais de trabalho da ESA, 

aprovava o orçamento geral anual e determinava (por decisão 

unânime de todos os Estados membros, até o fim do terceiro ano de 
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cada período de cinco anos) o nível de recursos a ser colocado à 

disposição da Agência para o novo período de cinco anos. 

Um Conselho de Programa é criado para cada programa, com 

poder decisório nos assuntos que o afetassem. Todos os países que 

tomassem parte no programa seriam representados no Conselho. 

Os Estados membros tomariam parte nas atividades 

obrigatórias da Agência e contribuiriam para as despesas comuns, de 

acordo com uma escala estabelecida na base da receita nacional por 

um período de três anos e nas outras atividades, na mesma base, a 

menos que houvessem decidido diferentemente. 

O modo pelo qual são organizados os projetos e programas 

nacionais depende de sua importância. Como regra, os países que já 

desenvolveram ou estão desenvolvendo satélites, têm criado 

agências técnicas governamentais para serem responsáveis pela 

execução ou supervisão dos programas. Em muitos casos, uma 

agência já existente - inicialmente orientada para a aviação

conseqüentemente também assume uma função orientada para o 

espaço. França e Alemanha são os dois únicos países que criaram 

suas próprias agências espaciais, no in ício dos anos 60 (Centre 

National d'Etudes Spatia/es-C N ES e Gesellschaft für 

Weltraumforschung-GfW, respectivamente). 

Em três países - Holanda, Suíça e Inglaterra - dois ministérios 

são simultaneamente reponsáveis pelas atividades espaciais. O 

Ministério da Educação dedicado às pesquisas e experências 
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científicas e o Ministério da Economia ou o Ministério da Indústria 

tendo como responsabilidade os aspectos técnicos e industriais. 

Em outros países, a responsabilidade pelos assuntos espaciais 

é assumida por um único ministério, que pode ser diferente, devido à 

orientação política do país, direcionado mais para a pesquisa ou 

mais para a indústria. Os orçamentos envolvidos variam de acordo 

com o país. 

Merecem destaque, por sua importância no contexto espacial e 

por seus envolvimentos técnico-científicos com o Brasil, a França e a 

Alemanha. 

Em França, o Ministério para o Desenvolvimento Industrial e 

Científico é o encarregado pelos assuntos espaciais. Dos países 

europeus, foi o primeiro a criar uma agência espacial nacional, o 

Centre National d'Etudes $patiales-CNES. O Centro elabora os 

programas, o orçamento nacional espacial e os submete ao Ministério 

para o Desenvolvimento Industrial e Científico, para discussão e 

aprovação. 

Para a elaboração do programa espacial e seu correspondente 

orçamento, o CNES solicita a opinião de vários órgãos consultores. 

As propostas vindas dos laboratórios nacionais são discutidas por um 

Comitê de Programas e por um Comitê de Programas de Aplicações. 

O programa e o orçamento, estritamente nacionais, junto com os 

projetos a serem conduzidos em cooperação com a ESRO e outros 

u ..... 
RIIDilAQ GBlJuO IU6AS 
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países, são submetidos, pelo CNES, ao Ministério para o 

Desenvolvimento Industrial e Científico. 

Tendo discutido o programa e o orçamento, o Ministério, 

formalmente, encaminha-os ao Governo, para aprovação. As 

decisões referentes aos programas plurianuais são usualmente 

tomadas por um conselho interministerial no qual todos os ministérios 

interessados estão representados. 

Todos os programas nacionais são controlados pelo CNES. 

Atualmente emprega mais de mil pessoas, não considerando o 

pessoal de serviços coligados, trabalhando sob contrato com o 

CNES. 

A pesquisa espacial na RFAi tem sido responsabilidade de um 

ministério conhecido, desde 1972, como Ministério Federal para a 

Pesquisa e a Tecnologia (Bundesministerium für Forschung und 

Technologie). Este Ministério é responsável pela elaboração do 

programa espacial nacional, determina os recursos necessários e fixa 

a extensão da participação alemã nos programas europeus. Nestas 

tarefas, é assessorado por uma companhia de gerenciamento 

espacial, de capital integralmente governamental, a GfW 

(Gesellschaft für Weltraum-forschung m. b. H.), e usa o conhecimento 

técnico especializado de uma organização de pesquisa espacial, o 

DFVLR (Deutsch Forschung und Versuchsanstalt für Luft und 

J À época considerada, não havia ocorrido a unificação das duas Alemanhas. 
Portanto, sempre que for citada a Alemanha, a referência se faz à República 
Federal da Alemanha. 
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Raumfahrt E. V.). Em 1972, a GfW e o DFVLR fundiram-se para formar 

uma única organização aeroespacial. 

o ministério prepara o programa científico espacial, os 

requisitos orçamentários necessários e representa a Alemanha na 

ESRO e no campo da cooperação científica internacional. Os projetos 

espaciais são gerenciados pela GfW, a agência espacial federal, 

estabelecida em 1962 e que correntemente emprega 320 pessoas.' 

Outros países da Europa que desenvolvem atividades no campo 

espacial, o fazem através de estruturas que não têm o poder de 

aglutinação de decisão que é encontrado na França e na Alemanha. 

É necessário deixar registrado que o modelo de gerenciamento 

de projetos, que as organizações espaciais brasileiras utilizam em 

seus projetos institucionais, são oriundos dos modelos francês e 

alemão, principalmente do francês, quando da montagem da proposta 

de uma missão espacial completa conjunta-MEC. 80 

Outros países 

Os desenvolvimentos em outros países, fora do eixo USA-

Europa, não tinham ,à época considerada, a importância que esses 

apresentavam. 

I Os dados númericos referem-se à época da bibliografia consultada, que é de 
meados da década de 70. 
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A literatura sobre eles é pouco difundida e, aqueles que hoje 

vêm ganhando importância no cenário internacional, não a tinham no 

período inicial da chamada "Era Espacial". 



CAPíTULO VI 

DIFICULDADES E RESTRiÇÕES 

o desenvolvimento de Missão Espacial Completa Brasileira-

MECB sofreu e vem sofrendo dificuldades de diversas ordens. 

o período previsto para sua realização, 1980 a 1989, encontra 

o mundo emergindo dos dois choques do petróleo e, por conseguinte, 

crise econômicas se desenvolvem na maioria dos países. Uma nova 

distribuição da economia mundial está em curso, durante aquele 

período e, obviamente o Brasil, como país em desenvolvimento, é 

atingido fortem ente. 

A figura 4 apresenta a evolução da alocação de recursos do 

projeto do VLS (Veículo Lançador de Satélites), desenvolvido no IAE, 

com parada com as suas diversas opções iniciais. m 

No INPE, onde o projeto do satélite é desenvolvido, a evolução 

das aplicações foi a seguinte: 

Até 1987 o INPE aplicou US$ 118 milhões no Programa. Excluindo 
os salários do INPE, que atualmente estão em cerca de US$ 6,7 
milhões por ano, o orçamento da M ECB evolui da seguinte forma: 
US$ 15,7 milhões até 1983; US$ 16,3 em 1984; US$ 24,3 em 
1985: US$ 20,5 em 1986; e US$ 13,8 em 1987. A inflação e outras 
contingências provocaram uma queda na entrada de recursos nos 
últimos anos a níveis bastante inferiores aos previstos no 

m Documento interno de trabalho do IAE. 
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planejamento de longo prazo. Apesar do impacto severo causado 
pelas restrições orçamentárias, o Programa adquiriu tal 
quantidade de movimento que a preparação do satélite para 
lançamento até 1989 permanece como meta plausível. n 

Tabela 3 
Comparação precentual histórica entre recursos alocados e os 

solicitados 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

100 67 80 83 70 92 56 61 41 37 25 13 8 13 

94 

13 

Uma medida bastante significativa das dificuldades de recursos 

que o programa vem enfrentando, está refletida na tabela 3, que 

demonstra a evolução percentual entre os recursos solicitados pelo 

IAE, para execução do seu projeto e aqueles alocados. 

Documentos internos, usados em apresentações do projeto 

VLS, listam outras dificuldades orçamentárias que vêm ocorrendo ao 

longo dos anos, tais como: créditos inferiores aos necessários; 

perdas inflacionárias; perdas cambiais; recolhimento de saldos no 

exterior; suplementações inferiores às solicitadas; 

contingenciamentos; cortes; liberações parceladas dos créditos; falta 

de numerário para pagamento de compromissos; créditos 

elementados inadequadamente; excesso de regulamentação na 

aplicação de recursos públicos; litígios contratuais; mudanças de 

n Minuta de trabalho preparada por Aydano Barreto Carleail, Diretor de 
Programas Institucionais do INPE. O original deste trabalho foi redigido em 
inglês para ser apresentado no VI Simpósio Nipo-Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia - Sessão de Ciência e Tecnologia do Espaço, que foi realizado no 
INPE, em São José dos Campos entre 10 e 12 de agosto de 1988. 
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legislação acarretando reajuste não previstos; e atraso na liberação 

de créditos no início dos exercícios. 

o Ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Octávio 

Júlio Moreira Lima, em entrevista à Revista da diretoria de 

Engenharia da Aeronáutica, em novembro de 1993, responde: 

Nos governos que antecederam ao do Presidente Sarney, havia 
mais facilidade de se obter recursos. Mas hoje não é tanto uma 
falta de vontade política; há também a crise por que o País 
atravessa, aliada ao desconhecimento por certos grupos sobre o 
objetivo do Programa Espacial. O Congresso, por exemplo, tem 
feito muita oposição, porque acredita que nossa finalidade é a 
criação de um míssil balístico. Mas, de fato, pretendemos é não 
ficar atrás na corrida espacial, o que realmente é fundamental 
para qualquer nação. Hoje em dia, um satélite é usado para 
ligações telefônicas, para meteorologia, para aplicações 
aerofotogramétricas, enfim, é essencial para a sobrevivência de 
uma nação em termos de desenvolvimento. Não é, portanto, uma 
corrida armamentista. 
O fato, também, de mantermos pesquisas nucleares não significa 
que queremos fabricar a bom ba atôm ica. As pesquisas nucleares 
têm um campo vastíssimo de aplicação em todas as áreas. Como 
disse anteriormente, não temos a pretensão de nos tornarmos 
uma potência militar, mas acompanhar o desenvolvimento em 
áreas que serão essenciais no futuro. 81 

A par dos problemas de recursos financeiros, os recursos 

humanos também são fatores dificultadores do desenvolvimento do 

programa, dentro do planejamento preestabelecido. Também em 

documento interno, o IAE apresenta alguns dos problemas que são 

encontrados neste segmento: níveis quantitativos jamais atingidos; 

rotatividade excessiva(até 1986); salários abaixo do mercado, com 

exceção para o período 1985/1986; salários abaixo dos oferecidos 

pelo IN P E (1985/1986); proibição de contratação por substituição dos 

demitidos (a partir de 1987); transformação do celetista em 
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funcionário público (1988); proibição de contratação sem concurso 

público (1988); redução obrigatória de funcionários (1990/1991); 

proibição da realização de concursos públicos (até 1993); 

desmotivação por problemas salariais e outros (mais forte entre 

1990-1993); e acúmulo de funções técnicas (desde 1987). 

Os níveis programados de recursos humanos e materiais que 

haviam sido previstos, no planejamento inicial da missão, foram 

deixando de ser cumpridos à medida que o programa evoluia no 

tempo. A figura 5, apresenta a evolução dos recursos humanos 

necessários, comparados com aqueles disponíveis. 



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

OPÇAO. 1 8 ,92 30 ,45 73, 23 12 5 ,01 262,77 334 ,63 385 ,23 423,34 453 ,57 

OPÇAO . 2 8 ,9 2 28 ,18 42 ,75 58 ,90 96 ,43 146 ,68 283 ,83 360 ,26 41 4 ,03 450 ,44 483,75 51 4 ,48 538 ,56 56 1 ,81 

OPÇAO . 3 8 ,9 2 28 ,18 41 ,86 58 ,99 74 ,8 2 10 3 ,68 145 ,89 200 ,97 27 9 ,23 366 ,50 427,44 474 ,9 2 511 ,83 546 ,66 577 ,36 60 2, 84 

REAL 15,78 29 ,40 40 ,64 51 ,0 5 66 ,96 90 ,04 116 ,75 143,42 175 ,6 2 231 ,46 257,27 270,49 283 ,12 298 ,27 306 ,54 
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

OPÇAO . 1 594 660 854 985 1116 1245 1245 1245 1245 1245 

OPÇAO . 2 594 636 678 720 806 892 1120 1245 1245 1245 1245 1245 1245 

OPÇAO.3 594 623 652 681 710 739 768 824 1052 1194 1245 1245 1245 

REAL 594 593 661 609 745 795 827 795 767 760 742 688 785 
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Figura 5: Evolução cumulativa de recursos humanos MECB/VLS 
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Restrições externas 

Em 16 de abril de 1987, os Estados Unidos, Canadá, República 

Federal da Alemanha, França Itália, Japão e Inglaterra, assinaram 

um tratado, o Missile Technology Control Regime (MTCR) que tem 

como tese que os mísseis balísticos são inerentemente 

desestabilizantes, especialmente quando utilizados como sistema de 

lançamento de armamentos nucleares. 82 

O Brasil desenvolvia os programas espacial e nuclear, ao 

mesmo tempo. Em nenhum momento foi anunciado que a pretensão 

de quaisquer dos dois programas tivesse conotação militar. 

Os analistas políticos americanos temiam que o Brasil iria 

atingir a capacitação para produzir armamentos nucleares, e que a 

tecnologia usada para fazer foguetes poderia ser desviada para 

fabricar um míssil balístico de médio alcance, capaz de conduzir uma 

bomba atômica. 83 

Esta apreensão dos Estados Unidos causou, e vem causando, 

grandes dificuldades para a evolução da Missão, dentro de um 

cronograma estabelecido. Tecnologias disponíveis para outros países 

têm sofrido restrições, por parte dos USA, quando são pretendidas 

pelo Brasil. 

O MTCR, diz Tollefson, tem sido bem sucedido em, pelo menos, 

diminuir a velocidade do desenvolvimento de mísseis balísticos em 
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países onde tais programas dependem fortemente de tecnologias 

importadas, tais como o Brasil. 84 

A visão dos Estados Unidos era de que, realmente, o 

programa enfeixava um comprometimento militar. O mesmo 

documento, que analisava o papel do MTCR, afirmava: 

The space technology issue is especial/y sensitive beca use it 
strikes at the heart of Brazi/'s military and its perceived 
requirements for space and missile programs. 85 

As dificuldades financeiras que o país enfrentava, à época, e 

que causavam as restrições ao programa eram acompanhadas bem 

de perto, pelos Estados Unidos: 

O Brasil, o maior devedor mundial com uma dívida externa de 
cerca de US$ 110 bilhões, e uma taxa de inflação anual (1989) de 
1.765%, enfrenta uma severa crise econôm ica e financeira. As 
restrições orçamentárias tem restringido consideravelmente o 
programa espacial, apesar do status privilegiado do setor 
espacial. O custo dos quatro satélites do INPE foi inicialmente 
projetado em US$ 900 milhões, mas o INPE recebeu somente 40% 
desses recursos. Dos US$ 600 milhões projetados para serem 
desembolsados para o IAE, para a fabricação do VLS em 1989 
(como estipulado 10 anos antes pela COBAE), o Instituto recebeu 
somente US$ 170 milhões até julho de 1989. Estima-se que o 
Brasil necessitará despender outros US$ 170 milhões antes do 
primeiro lançamento do VLS. Estima-se também que o Brasil terá 
que investir US$ 2 bilhões , durante a década de 90, para 
estabelecer um sistema nacional de satélites de comunicação. 
Em janeiro de 1989, como parte de um amplo programa de ajuste 
econômico apelidado de "Plano Verão", o orçamento do VLS foi 
cortado em 55%. O chefe do programa VLS, engenheiro Jaime 
Boscov, afirmava que os recursos correntes somente garantiam a 
vida vegetativa da organização. o 86 

O conflito de interesses entre civis e militares, mormente no 

período considerado, desempenha um papel significativo no 

desenvolvimento da Missão. Dentro do programa espacial, os civis 

o Traduzido diretamente do texto original. 
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são os principais responsáveis pela produção do satélite e as Forças 

Armadas estão encarregadas pelas bases de lançamento e pelos 

foguetes. p Apesar de tal divisão de trabalho, as Forças Armadas 

tornaram-se os atores principais do programa espacial. A maioria dos 

altos postos no programa são ocupados por militares. A COBAE, 

encarregada de supervisionar a política espacial no Brasil, é uma 

comissão mista de civis e militares mas, é dirigida por um Oficial 

General. q 87 

Uma das maiores dificuldades que o programa espacial 

enfrenta é a autoridade dividida entre entidades civis (INPE) e 

militares (CTA), que têm tido relações tensas nos últimos anos. 

Geralmente, os civis têm sido mais internacionalistas e pragmáticos 

do que os militares. Um desentendimento surgiu quando dos atrasos 

experimentados pela Aeronáutica na produção do VLS no ano 

previsto, 1989. Em março de 1988, o Ministério da Aeronáutica 

anuncia que não poderá concluir o VLS antes de 1992, atribuindo o 

atraso a que o Brasil não tinha mais possibilidade de adquirir os 

componentes necessários devido às restrições impostas, pelo MTCR, 

sobre essas tecnologias. Em contraste, o INPE atingiu o objetivo de 

construir o primeiro dos quatro satélites a serem lançados pelo 

VLS. 88 

P Aaron Karp. Ballistic Missiles in the Third World. International Security, Winter 
1984-1985, p. 166 ; Brazil Pursues Dream in Space. The Washington Post, 13 
December 1984. 
q Brazil Plans to Launch its own Satellites in 1990s. Aviation Week & Space 
Technology, 9 July 1984, p. 60. 
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o Diretor Geral do INPE, à época, Marco Antônio Raupp, foi 

destituído en janeiro de 1989, depois de ter insistido que o Brasil 

contratasse os serviços de lançamento com os Estados Unidos ou 

outro país. O argumento de Raupp era que o Brasil não poderia 

desperdiçar mais três ou quatro anos para colocar o satélite em 

órbita. Os militares contra-argum entaram que para ating ir os 

objetivos estabelecidos na MECB, o Brasil teria que fornecer o 

veículo. A COBAE recomendou que o Presidente José Sarney 

recusasse autorização para a compra de um foguete estrangeiro para 

lançar o satélite brasileiro. 

Com a saída de Raupp, o INPE esteve muito próximo de ser 

transferido para o Ministério da Aeronáutica. Esta transferência teria, 

virtualmente, eliminado a participação civil no programa espacial. 

O sucessor de Raupp, Márcio Moreira Barbosa, reagiu 

contrariamente à militarização do INPE, alegando que tal movimento 

poderia prejudicar os programas de cooperação existentes com 

outros pa í ses. 

As dificuldades apontadas demonstram que o programa não 

dispunha de um gerenciamento supra-organizacional que fosse capaz 

de mantê-lo como um todo. 



CAPíTULO VII 

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

A complexidade dos grandes programas de pesquisas e 

desenvolvimento exige um tratamento gerencial próprio. Isso está 

perfeitamente demonstrado a partir de uma análise do referencial 

teórico pesquisado. 

As escolas tradicionais de adm inistração não mais atendem ao 

intrincado problema de ajuste das partes dos sistemas que são 

criados para a pesquisa e o desenvolvimento espaciais. 

Uma abordagem sistêmica, na qual todos os subsistemas são 

integrados para produzir um resultado global, é a mais conveniente 

para uma gestão eficaz. 

O gerenciamento por projetos e a abordagem matricial, 

mostram ser os melhores mecanismos para o trato da grande 

quantidade de instituições e recursos envolvidos em projetos do 

porte do que se trata aqui. 

Os profissionais que devem se ocupar desse tipo de 

gerenciamento têm que ter uma alta qualificação e um perfil que lhes 

dê a capacidade de conduzir tarefas do tipo integrativas e 
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multidisciplinares. Os pesquisadores, dificilmente, pertencem ao 

grupo que detém essas características. 

A complexidade dos programas faz com que uma grande 

quantidade de variáveis influam no comportamento dos sistemas 

implantados; entretanto, o tempo pode ser considerado como uma 

das variáveis mais limitantes. O não cumprimento de prazos é 

considerado desastroso para os programas uma vez que, o custo de 

uma unidade de tempo no espaço custa milhares de vezes mais do 

que em terra. 

Analisando-se o regime político implantado a partir de 1964, 

percebe-se um enfoque voltado para o problema da segurança. 

A segurança e o desenvolvimento caminham juntos e, a 

tecnologia é um dos fatores básicos para o desenvolvimento. 

Portanto, explica-se o grande interesse que a tecnologia desperta no 

regime que estava ao poder naquele momento. 

A par disso, a guerra foi exaustivamente citada como fator de 

alavancagem da tecnologia. Os militares, que naquele momento 

detinham o poder, tinham a tecnologia como sua grande arma para o 

desenvolvimento. 

O planejamento passa a ser um instrumento importante e 

começam a ser estabelecidos planos gerais e setoriais, visando 

implementar as políticas a serem adotadas. 

A preocupação com geopolítica, oriunda da ESG, passa a estar 

presente no dia a dia da nação. A soberania e a supremacia no 
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continente eram preocupação constante. Em muito menor escala, o 

modelo semelhava-se o problema que os Estados Unidos 

enfrentavam frente à comunidade mundial. 

A preocupação com a manutenção da segurança e da soberania 

nacionais, leva as Forças Armadas a participar das áreas 

tecnológicas que são afins. Assim é que as telecomunicações, a 

pesquisa dos recursos minerais, a aeronáutica e o espaço, a 

tecnologia nuclear, passam a ter o concurso maciço dos militares. 

Contudo, a primeira iniciativa de ser constituída uma instituição 

voltada para a pesquisa espacial, antecede o período desse novo 

regime. O GOCNAE é criado em 1961, com o objetivo de nuclear uma 

agência, nos moldes da NASA, que pudesse estabelecer política e 

gerenciar os programas decorrentes. 

É ele que apresenta ao Governo a primeira sugestão de uma 

diretriz para o estabelecimento de uma política espacial. No decorrer 

do processo é criada a COBAE, sediada no EMFA e presidida pelo 

Ministro-Chefe do EMFA, um Oficial General. 

Essa criação desloca o eixo de interesse da política espacial 

para a área militar. 

O GOCNAE, que tinha como objetivo criar a CNAE, é extinto e 

seu patrimônio passa a constituir um novo organismo - voltado para a 

pesquisa -, o INPE, que perde a capacidade que era pretendida para 

a CNAE, qual seja o estabelecimento de políticas e a gestão dos 

programas espaciais. 
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A política espacial brasileira é construída a partir dos diversos 

projetos que vão sendo desenvolvidos, em diversos ministérios. O 

processo construtivo é "de baixo para cima", não partindo de um 

núcleo estruturado por objetivos. 

O INPE e o CTA são os dois Institutos que, a princípio 

isoladamente desenvolvem os maiores esforços na área espacial. O 

INPE, desenvolve a utilização e projetos de satélites para a coleta e 

tratamento de dados com enfoque civil. O CTA, começa suas 

atividades a partir de foguetes de pequenas dimensões, para serem 

utilizados acoplados a aeronaves da Força Aérea. Esses foguetes 

evoluem para foguetes de sondagens espaciais. 

Os dois programas crescem paralelamente até o ponto em que 

a união de interesses, apesar dos objetivos diferentes, leva à 

necessidade de uma união desses esforços. 

A COBAE realiza um seminário com seus membros, objetivando 

tomar conhecimento do que vinha sendo realizado. Aqui fica, mais 

uma vez, caracterizada a não participação da COBAE como 

organismo gerenciador de qualquer atividade espacial. 

A partir dos dados coletados, a Comissão pretendia estruturar o 

Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), para o período 

1978-1985. 

Esse Sem inário tem como ponto mais significativo a 

manifestação dos participantes em favor de uma integração efetiva 

das várias instituições envolvidas. 
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o PNAE fica dividido em dois períodos 1978-1979 e 1980-1985. 

O primeiro para a formação de recursos humanos e busca de dotação 

orçamentária para os projetos apresentados. O segundo fica 

dedicado ao desenvolvimento de uma Missão Espacial Completa

MEC, integrada por três projetos: veículo lançador de satélites, 

satélites e infra-estrutura terrestre para lançamento e rastreio. 

A França, em 1975, já havia apresentado uma proposta de um 

programa espacial conjunto entre os dois países. O Governo, então, 

resolve aprovar que sua análise seja feita. 

Técnicos dos dois países formaram um grupo para detalhar a 

proposta e estabelecer seus requisitos técnicos, seu custo e os 

prazos envolvidos. Essa experiência foi de vital importância para os 

profissionais brasileiros que tiveram a oportunidade de aprender 

muito sobre os sistemas de especificação, implantação e 

gerenciamento de missões espaciais. 

A proposta, depois de estudos técnicos e econômicos, não foi 

aprovada mas, como resultado, promoveu um upgrade gerencial da 

equipe brasileira. 

Com esse conhecimento obtido, foi possível estabelecer os 

requisitos básicos de uma missão puramente nacional, com os 

seguintes objetivos: 

desenvolvimento, construção e colocação em órbita de um 

conjunto completo de satélites nacionais, previstos para duas 

missões básicas - coleta de dados e sensoriamento remoto -
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através de um veículo lançador, também brasileiro, o VLSS 

(Veículo Lançador de Satélites a Propelente Sólido). 

O primeiro lançamento estava previsto para seis anos e meio 

após o início do programa, que se estendia por nove anos. Portanto, 

o primeiro lançamento deveria ocorrer em meados de 1986 e o 

térm ino da missão em 1989. 

Nenhum dos dois fatos ocorreu dentro dos prazos previstos. Os 

atrasos são significativos. 

O enfoque político dado ao problema espacial foi bastante 

diverso do que o que se presenciou no Brasil. 

Os Estados Unidos, que têm sido o grande modelo para os 

processos gerenciais atuais foi instado, por motivos de segurança e 

de manutenção da posição de supremacia mundial, a entrar em uma 

verdadeira corrida espacial. 

Sua participação foi acelerada pelo clamor nacional. Não havia 

como permitir falhas, era uma corrida contra o relógio, envolvendo 

recursos de toda ordem. 

Houve uma verdadeira mobilização nacional. A experiência em 

outros programas, também de porte, facilitou a implementação de um 

modelo gerencial que ainda hoje, com aprimoramentos, é usado pela 

NASA. 

A política para o setor emana dos níveis mais altos do poder. 

Cabe à NASA, o assesssoramento aos níveis superiores e o 

gerenciamento dos projetos que são executados em seus diversos 



120 

institutos, universidades e indústrias, voltados para os programas 

espaciais civis. 

O modelo europeu é mais próximo ao que ocorre no Brasil. 

Mesmo assim, a capacidade gerencial da agência espacial européia é 

muito mais ampla que o que se tem no País. 

Reforçando a posição de que a COBAE não exerceu qualquer 

papel gerencial, mesmo aquele de buscar recursos para a execução 

do programa, não foi executado por ela. 

Os dados obtidos mostram o isolamento que as organizações 

participantes enfrentavam. Todos os demonstrativos apresentam as 

posições de cada organização, separadamente. 

Os recursos sempre estiveram abaixo do necessário para o 

desenvolvimento dos projetos, dentro do cronograma previsto. 

A par das dificuldades materiais, os conflitos de interesse, 

entre as instituições eram apresentados à opinião pública, através de 

periódicos de grande circulação, sem uma ação da Com issão, para 

sua solução. Um exemplo disso, é a posição que a COBAE assumiu 

ao sugerir que o lançamento do satélite por um foguete, que não o 

VLS, fosse impedido. 

O VLS está com seu primeiro lançamento programado para o 

presente ano, 1997. 

As entrevistas, com profissionais que ocupam ou ocuparam 

postos-chave dentro do programa, vieram corroborar as conclusões 

que já haviam sido observadas, através dos documentos e encontros 
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informais que foram mantidos com os pesquisadores das principais 

instituições envolvidas. 

A uniformidade e conformidade das respostas obtidas, fizeram 

com que, por racionalidade, o número de entrevistas programadas 

fosse reduzido. 

Os pontos mais marcantes nas entrevistas foram: 

a) a COBAE não tinha um corpo permanente para tratar de seus 

assuntos; 

b) as organizações dirigiam-se diretamente aos seus níveis 

hierárquicos imediatamente superiores, ao invés de procurar a 

Comissão; 

c) Jamais a COBAE tratou de criar uma capacidade gerencial, 

através da formação de uma estrutura gerencial, seja matricial ou por 

projetos; 

d) A elite política não participa da elaboração de uma política 

espacial global. Ela fica restrita ao círculo de poder mais ligado às 

Forças Armadas; 

e) os recursos necessários ao programa sempre sofreram 

variações ao sabor do ajuste do orçamento nacional, não tendo um 

critério de priorização; 

f) a experiência com os franceses permitiu um excelente 

aprendizado no que se refere à especificação de requisitos e ao 

gerenciamento de projetos. As instituições envolvidas, muito se 
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valeram desse conhecimento para o gerenciamento de seus projetos 

internos; e 

g) os conflitos de interesses entre as organizações, foram 

polidamente evitados. 



CAPíTULO VIII 

CONCLUSÃO 

A construção de toda a pesquisa buscou atingir seu objetivo 

que é responder à pergunta básica que a motivou, qual seja: 

Até que ponto a Missão Espacial Completa Brasileira-MECB 

vem atingindo os objetivos propostos? Como o sistema de gestão 

adotado tem participado na consecução desses objetivos? 

Os dados levantados e analisados, dentro da metodologia 

prevista, permitem a elaboração de uma resposta consistente. 

Para tanto,se faz pertinente um resumo itemizado das 

observações distribuídas através de todo o texto, para que a 

contextura necessária à conclusão, seja estabelecida. 

1. Necessidade de um sistema gerencial próprio. 

O processo gerencial que é exigido para enfrentar o dinamismo 

do mundo, após a II Guerra Mundial, tem que diferir das rígidas 

estruturas das escolas de administração clássicas. 

Foi mostrado que, a partir de segunda metade da década de 

50, os grandes projetos - envolvendo um vasto número de 

organizações - necessitam de um novo ordenamento gerencial. 
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As abordagens sistêm icas, em basadas em processos 

quantitativos criados a partir a partir de projetos militares, entre eles 

o projeto Polaris, provam ser um mecanismo eficaz para a 

consolidação dos esforços realizados em diversas organizações, 

voltadas para um mesmo objetivo. 

Foi também apresentado, que os países com sucesso em seus 

programas espaciais criaram grandes estruturas gerenciais, providas 

de modernos mecanismos de gestão, de modo a bem manipular a 

enorme quantidade de recursos que são envolvidos. 

2. A origem e motivação dos programas espaciais. 

A origem da necessidade nacional, de cada país, em iniCiar um 

programa espacial imprime, a este, um nível determinado de 

importância. Assim é que, nos Estados Unidos, e provavelmente na 

União Soviética, onde a disputa pela supremacia mundial estava 

presente, o orgulho nacional - sem considerar todos os outros 

envolvimentos de segurança, de ordem econômica e social - fez com 

que a engrenagem estatal pudesse contar com o apoio integral da 

sociedade e, por isso, dedicar todos os recursos necessários. 

Nos outros países, o desenvolvimento não se fez tão intenso 

como naqueles em que um fator de alavancagem esteve presente. 

3. A origem do programa espacial brasileiro. 

O GOCNAE, criado em 1961, é considerado o embrião do 

programa espacial brasileiro. É ele que tem como missão dotar o 

País de infra-estrutura capaz de realizar trabalhos relativos à 
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utilização pacífica do espaço exterior, constituir um núcleo de 

técnicos e pesquisadores especializados e promover a cooperação 

com países já integrantes destes círculos de atividades. 

Nessa época, como é perfeitamente perceptível na 

apresentação da política espacial brasileira, não existia uma 

preocupação com uma política determinada e sim com a criação de 

uma capcitação tecnológica, poder-se-ia dizer, mais exploratória. 

O Programa Espacial estava embutido na política científica e 

tecnológica global. 

O GOCNAE, é inicialmente criado para ser uma agência - nos 

moldes da NASA - orientadora da política espacial e gestora dos 

programas que daí adviessem. Essa intenção, como foi apresentado, 

não se realiza e, em abril de 1970, o GOCNAE é extinto e o Instituto 

de Pesquisas Espaciais-INPE é criado em seu lugar. O documento 

legal de criação do INPE, estabelece que ele é o órgão de execução 

para o desenvolvimento das pesquisas espaciais,no âmbito civil. 

No ano seguinte, em abril de 1971, é criada a COBAE, como 

órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional, para 

desempenhar funções normativas e de assessoramento do 

Presidente da República, sugerindo-lhe o estabelecimento de 

diretrizes para cumprir-se e atualizar-se o Plano Nacional de 

Desenvolvimento das Atividades Espaciais-PNAE. Fica claro, 

portanto, a ausência da função executiva de gestão do programa 

espacial, dentro das atribuições da COBAE. 
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4. O distanciamento das organizações envolvidas no programa 

espacial. 

É mostrado que as duas organizações, envolvidas diretamente 

no programa espacial, começaram suas atividades separadamente 

até um momento de convergência de interesses. Neste ponto, há um 

esforço conjunto, junto à COBAE, para que seja estabelecido um 

programa único. 

O programa é discutido, estabelecido a partir das alternativas 

analisadas, e começa a ser desenvolvido sem uma organização 

aglutinadora dos esforços de cada organização. 

5. Dificuldades no desenvolvimento da Missão. 

A consecução das metas previstas no planejamento, 

inicialmente aprovado, não foram cumpridas dentro dos prazos. 

Dificuldades de ordem econômica fizeram com que, desde seu 

início, a Missão enfrentasse grandes problemas. Tanto é que a 

aprovação da Missão, pelo Presidente da República, foi 

condicionada, já para o segundo ano, à disponibilidade de recursos 

orçamentários. 

Em todo seu desenrolar, a Missão evoluiu, sempre, com 

recursos financeiros aquém dos necessários para cumprir o 

cronograma previsto. 

A capacitação e manutenção dos recursos humanos, das duas 

organizações sofreram, durante o período considerado - e hoje mais 

ainda - restrições de toda sorte. 
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A comunidade internacional - liderada pelos Estados Unidos -

preocupada com o crescimento do poder tecnológico das nações da 

América Latina (principalmente Brasil e Argentina), trataram de criar 

mecanismos de barreiras tecnólogicas que pudessem impedir o 

desenvolvimento do programa. O MTCR provocou atrasos 

consideráveis na execução do VLS. O Satélite, com características 

essencialmente civis, não foi tão afetado. 

6. Conflitos de interesses entre civis e militares. 

A Missão, e todo o início das atividades espaciais, ocorreu 

durante o regime militar. Apesar de ter sido um fator motivador para 

o desenvolvimento por um lado, por outro serviu de área de atrito e 

de agente complicador da execução da Missão. 

Os militares desempenhavam o papel principal no cenário 

nacional e detinham o poder de supervisão do programa, através da 

COBAE. A Comissão era presidida pelo Ministro-Chefe do EMFA 

(cargo ocupado em sistema de rodizio, entre as três forças, por um 

Oficial General da mais alta patente existente em tempo de paz). 

As relações, não administradas por uma agência que pudesse 

gerenciar o programa como um todo, chegaram a tal ponto que, a 

própria COBAE sugeriu à Presidência da República que não 

autorizasse que o satélite, pronto dentro do prazo pelo INPE, fosse 

lançado por outro foguete que não o VLS. 
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Conclui-se que a Missão Espacial Completa Brasileira-MECB, 

deixou de atingir seus objetivos, nos prazos estabelecidos, por uma 

série de fatores que estão apresentados no corpo de trabalho e que 

agora coloca-se de uma maneira consolidada. 

1. Não houve o estabelecimento de uma organização que 

estivesse encarregada do gerenciamento da Missão global (seus dois 

projetos principais evoluiram separadamente). A COBAE não tinha 

corpo técnico nem perfil para gerenciar. Existia um Vice-presidente 

da Comissão que, com um pequeno staff administrativo, tentava 

acompanhar a aplicação dos recursos orçados. Suas reuniões eram 

sempre plenárias e esparsas, com representantes de muitos 

ministérios, e sem uma característica mais técnica. A COBAE tratava 

essencialmente de recursos monetários. Portanto, afirma-se, nenhum 

sistema gerencial formal foi adotado e por via de conseqüência, não 

houve contribuição do sistema de gestão para os objetivos da 

Missão. 

2. A Missão sofreu atrasos, e ainda vem sofrendo, 

principalmente no componente VLS devido aos motivos 

apresentados, tais como: dificuldade na obtenção de recursos 

materiais e humanos; restrições à aquisição de materiais e 

tecnologias no mercado internacional; e, relacionamento não 

facilitado entre as duas instituições principalmente envolvidas. 
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É necessário frisar que o vetor "satélite", executado pelo INPE, 

apesar das dificuldades, foi lançado e está em órbita até os dias de 

hoje. 

Em 9 fevereiro de 1993, o satélite SCD-l, foi lançado por um 

foguete Pegasus, conduzido por um avião B-52, ambos americanos, a 

partir do Kennedy Space Center, na Flórida. 

Um outro fato que não pode ser esquecido é que o VLS está 

com seu primeiro lançamento previsto para esse ano, conduzindo um 

outro satélite, já executado pelo INPE. 

o Futuro 

Sentindo a necessidade de um organismo que seja capaz de 

realmente gerenciar o Programa Espacial Brasileiro - que já tem 

desdobramentos previstos - é criada, com natureza civil, através da 

Lei n° 8.854, de 10 de fevereiro de 1994, a Agência Espacial 

Brasileira que tem como finalidade "promover o desenvolvimento das 

atividades espaciais de interesse nacional". 

A Agência, já dentro das suas atribuições elaborou o Programa 

Nacional de Atividades Espaciais para o período 1996-2005. Dentro 

da mesma linha de atuação, também foi atualizada a Política de 

Desenvolvimento das Atividades Espaciais-PNDAE, pelo Decreto nO 

1.332, de ô de dezern bro de 1994. 
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Proposta de Continuação do Trabalho 

o programa, desenvolvido principalmente no INPE e no CTA, 

envolveu e envolve, ainda, o concurso de um grande número de 

organizações que foram contratadas para prestar seus serviços. 

Universidades, Institutos de Pesquisas, indústrias, empresas de 

consultoria e outras organizações, participaram ativamente dos 

processos de desenvolvimento, projeto e construção de inúmeros 

componentes, tanto do satélite como do foguete. Uma avaliação do 

impacto do aporte tecnológico e produtivo que o programa trouxe a 

esse conjunto de organizações pode, certamente, ser objeto de 

continuação deste trabalho. 
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ANEXO 



NOME: MAJ. BRIG. DO AR (RIR) HUGO DE OLIVEIRA PIVA 

FUNÇÕES EXERCIDAS 
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• Empresário do Setor de Consultoria. ............................................ presentemente 

• ÓRBITA SISTEMAS ESPACIAIS 

• Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento ................... 1987 a 

1988 

• CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL-CTA 

• Diretor do Centro .................................................................... 1984 a 1987 

• Vice-Diretor do Centro ............................................................ 1982 a 1983 

• Diretor do Instituto de Atividades Espaciais-IAE. .................... 1973 a 

1982 

• Vice-Diretor Técnico do IAE ................................................... 1970 a 1972 

• Vice-Diretor Técnico do IPD ................................................... 1968 a 1969 

• Professor do IT A. ................................................................... 1960 a 1964 

• Piloto de caça e de Provas ..................................................... 1950 a 1964 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Doutor (PhD) em Aeronáutica e Matemática Aplicada no California Institute of 

Technology (CAL TECH) .............................................................................. 1968 

• Mestre (MS) em Aeronáutica no California Institute of Technology (CAL 

TECH) ........................................................................................................... 1965 

• Engenharia -ITA -........................................................................................ 1958 

• Escola de Aeronáutica. ................................................................................. 1949 
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PRÊMIOS E DISTINÇÕES 

• Membro Efetivo Pleno da International Academy of Astronautics (Paris), eleito 

em 1987. 

• Prix Pour L'Education, concedido pela Académie de L'Air et de L'Space 

(França), 1986. [Primeiro estrangeiro a receber a premiação]. 

• Prêmio Santos Dumont, oferecido pelo Conselho Nacional de Engenharia e 

Arquitetura ao melhor aluno de engenharia do Brasil, em 1958. 

• SUMA CUM LAUDAE, por ter obtido média superior a 95 (louvor) em todas as 

matérias do Curso Profissional do IT A, 1958. 

• Prêm io Santos Dumont, por ter sido o primeiro colocado com distinção em 

todos os anos de escola de Aeronáutica (1949). 

TRABALHOS PUBLICADOS 

• Tiro de Armas Portáteis - Base aérea de Santa Cruz - 1954. 

• Aerodinâmica de Helicópteros - Base Aérea de São Paulo - 1959. 

• Manual de Ensaios em Vôo - IPD/PAR - 1961. 

• Ensaios em Vôo (Volume I e 11) - ITA - 1961. 

• Elastic Waves in Shock Tube Walls - Cal Tech, California - 1968. 

• Electron Beam Measurements of Density in Shock Waves Reflecting From a 

Cold Wall - Cal Tech, California - 1968. 

• Density Profiles in Shock Waves From a Cold Wall - Rarefied Gas Dynamics -

1968. 

• The Feasibility of Weather Modification for Drought Polygon of NE Brazil -

Conferência Internacional de modificação do Tempo, Camberra - Austrália -

1971. 



154 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

• Trabalhou no Programa Espacial Brasileiro desde 1968, quando começaram 

os primeiros desenvolvimento efetivos de foguetes de sondagem no Brasil. 

• Todos os desenvolvimentos importante de foguetes de sondagem e 

armamentos guiados no Brasil aconteceram entre 1974 e 1987, sob sua 

supervisão. Somente em 1994 é que esses desenvolvimentos foram 

retomados. 

• O Programa Espacial Brasileiro foi um dos mais importantes do Terceiro 

Mundo durante o período de 1974 a 1987. 



NOME: JANIO KONO 

FUNÇÕES EXERCIDAS 

INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS-INPE 
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• Gerente do Programa MECB ................................................ 1993 até o presente 

• Chefe do Segmento Espacial da MECB ............................................ 1990 a 

1993 

• Engenheiro de Desenvolvimento no Segmento Espacial da MECB .. 1985 a 

1990 

• Assistente de Pesquisas ................................................................... 1977 a 1985 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Mestrado em Engenharia - INPE -................................................................ 1981 

• Engenharia Eletrônica - ITA -....................................................................... 1975 

PRÊMIOS E DISTINÇÕES 

• Menção Honrosa em Matemática no IT A. 

TRABALHOS PUBLICADOS 

• Diversas publicações técnicas dentro do programa MECB. 

• Diversos trabalhos apresentados em Congressos nacionais e internacionais. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

• Participação dos estudos preliminares dos satélites da MEC, no CNES 

(Toulose), em 1979. 

• Diversas viagens ao exterior para participar de Congressos e visitas técnicas. 



NOME: JAIME BOSCOV 

FUNÇÕES EXERCIDAS 

INSTITUTO DE ATIVIDADES ESPACIAIS 

• Assessor da Agência espacial Brasileira-AEB 

presente 

• Assessor Técnico do Programa Espacial no IAE-CTA 

1995 
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1996 até o 

1993 a 

• Chefe da Divisão de Projetos, Projetista e Coordenador dos Projetos dos 

Veículos SONDA 11, SONDA IV e VLS 1969 a 1991 

• Societé Nationale d'Etudes et Construction de Moteurs d'Aviation-SNECMA, na 

Divisão de Engenhos Espaciais 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1961 a 1969 

• Engenharia Aeronáutica - IT A - ................................................................... 1959 

• Bolsista do Governo Francês ............................................................ 1959 a 1961 

• PRÊMIOS E DISTINÇÕES 

• Medalhas 

• Mérito Santos Dumont 

• Mérito Aeronáutico, grau de Comendador 

• Mérito do Estado-Maior das Forças Armadas 

TRABALHOS PUBLICADOS 

• 15 trabalhos publicados no Brasil e no exterior. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

• É membro da Academia Internacional de Astronáutica, por indicação da 

AEROSPATIALE (França). 
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NOME: MAJ. BRIG. ENG. (RIR) LAURO EDUARDO DE SOUZA 

PINTO 

FUNÇÕES EXERCIDAS 

• DIRETORIA DE AERONÁUTICA 

• Diretor de Engenharia da Aeronáutica. .................................. 1994 a 1995 

• Subdiretor de Patrimônio da Aeronáutica e Vice-Diretor da DIRMAB1993 

• ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 

• Assistente de Aeronáutica da ESG .................................................... 1992 

• DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E DESENVOVIMENTO DO MAER 

• Vice-Diretor e Chefe do Subdepartamento de Capacitação .............. 1991 

• COMISSÃO BRASILEIRA DE AERONÁUTICA E ESPAÇO-COBAE 

• Vice-Presidente Executivo ...................................................... 1989 e 1990 

• DIRETORIA DE MATERIAL BÉLICO DA AERONÁUTICA 

• Vice-Diretor de Material Bélico ........................................................... 1988 

• CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL 

• Vice-Diretor do Centro ........................................................................ 1988 

• Diretor do Instituto de Atividades Espaciais-IAE. ................... 1984 a 1987 

• Vice-Diretor Técnico do IAE. .................................................. 1978 a 1988 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Engenharia - ITA -.............................................................................. 1974 

• Oficial Aviador .................................................................................... 1963 


