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GESTÃO DE DEFESA: O SISTEMA DE INOVAÇÃO NO SEGMENTO DE NÃO-
GUERRA  
 

RESUMO 

 

Com o fim da Guerra Fria e os acontecimentos que marcaram o “onze de setembro”, novas 
ameaças surgiram, impactando negativamente a percepção de segurança coletiva, e impondo 
profundas modificações nas estruturas e no modo de atuação do Poder Militar de diversas 
nações. A marginalidade social, o narcotráfico, o crime organizado, a degradação do meio 
ambiente e outras tantas ameaças, fizeram com que algumas nações se vissem motivadas a 
empregar suas Forças Armadas, prioritariamente, no combate a estas mazelas, ou seja, nas 
operações de não-guerra. Este fenômeno vem causando uma ebulição nas ciências militares, 
com reflexo no campo social, político e econômico, provocando um processo conhecido como 
“Transformação da Defesa”, que só é viável com a ruptura de alguns modelos tradicionais de 
administração e com a introdução de uma nova cultura organizacional que promova um ambi-
ente adequado ao processo de inovações no setor de Defesa. Para fazer gestão deste processo, 
deve haver um sistema de inovação setorial de Defesa, já que o atual modelo, conforme apon-
tou a investigação, é fragmentado e desarticulado, que produz, fundamentalmente, inovações 
incrementais e, raramente as de ruptura. Trata-se de um sistema virtual, que não existe for-
malmente como tal, mas que possui toda a infraestrutura necessária para funcionar como um 
sistema formal e gerenciável. A pesquisa, de caráter epistemológico estruturalista, teve por 
objetivo desenvolver um modelo conceitual para gestão do sistema de inovação do setor de 
Defesa (segmento de não-guerra), com base em uma estrutura subjacente desvelada, que, de 
forma oculta, dá suporte ao sistema atual. O desvelamento desta estrutura permitiu concluir 
que, no campo estudado, os agentes do sistema de inovação, agindo de acordo com seus inte-
resses, mobilizam, de forma consciente ou inconsciente, os fatores valorativos da inovação 
presentes na cultura organizacional em que estão imersos, os quais, juntamente com a influên-
cia dos fatores de suporte (o Capital), são fundamentais para a formação de alianças e, em 
consequência, para o processo de inovação no segmento de não-guerra do setor de Defesa. 
Como era esperado, o desvelamento da estrutura subjacente propiciou a realização de um di-
agnóstico preciso do sistema estudado, permitindo ao pesquisador o lançamento de um olhar 
crítico sobre o mesmo, o que contribui para a proposição de uma intervenção segura no mode-
lo vigente. O modelo proposto buscou incentivar, também, a criação, o avanço e a difusão das 
inovações não-tecnológicas, contrapondo-se ao atual, que privilegia fundamentalmente a 
abordagem tecnológica. Adicionalmente, foram sugeridas algumas medidas, no sentido de 
incrementar as interações entre os principais agentes do sistema.  
 
 
Palavras-chave: Cultura de Inovação, Não-guerra, Transformação, Defesa, Poder Militar. 
 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

DEFENSE MANAGEMENT: SYSTEM OF INNOVATION IN SEGMENT OF OPER-
ATIONS OTHERS THAN THE WAR 
 

 
With the end of the Cold War and the events that took place on "September 11", new threats 
have emerged, negatively impacting the perception of collective security, and imposing pro-
found changes in the structure and mode of action of the Military of various nations. The so-
cial marginalization, drug trafficking, organized crime, environmental degradation and many 
other threats, have made some nations found themselves motivated to employ its armed forces 
primarily to combat these ills, i.e., in the “Operations Others Than The War” (OOTW). This 
phenomenon has caused a up-sege in military science, as reflected in the social, political and 
economic, triggering a process known as "Defense Transformation or Revolution of Military 
Affairs (RMA)", which is only feasible with the rupture of some traditional management 
models and the introduction of a new organizational culture that promotes an environment 
suited to the process of innovation in the Defense sector. To manage this process, there should 
be a sectorial innovation system of defense, which, as pointed research is fragmented and dis-
jointed, which produces fundamentally incremental innovations and rarely disruptive ones. It 
is a virtual system that does not formally exist as such, but it has all the necessary infrastruc-
ture to operate as a formal system and manageable. The research, of epistemological structur-
alism similarities, aimed to develop a conceptual model for managing the innovation system 
of the Defense sector (OOTW segment), based on an subjacent structure unveiled that, covert-
ly, support the current system. The unveiling of this structure allowed us to conclude that, in 
the studied field, the agents of the innovation system, acting in accordance with their interests, 
mobilize, consciously or unconsciously, the evaluative factors of innovation present in their 
organizational culture, which, along with the influence of support factors (Capital), are essen-
tial for the formation of alliances and, consequently, to the process of innovation for Defense 
sector (OOTW segment). As expected, the unveiling of the subjacent structure led to the real-
ization of an accurate diagnosis of the studied system, allowing the researcher to launch a 
critical eye on it, which contributes to the proposition of a safe intervention in the current 
model. The proposed model sought to encourage also the creation, advancement and dissemi-
nation of non-technological innovations, in contrast to the current, which focuses primarily 
technological approach. Additionally, some measures have been suggested, in order to in-
crease the interactions between the main actors of the system. 
 
 

 

Key-words: Innovation Culture, OOTW, RAM, Defense, Military Power. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O sistema de inovação do setor de Defesa, formalmente estabelecido, é fragmentado e de-

sarticulado1, produzindo, quando muito, inovações incrementais. No segmento de não-

guerra2, em particular, ele é, estruturalmente, insuficiente para ampliar o poder dissuasório 

das Forças Armadas e do País. 

O termo não-guerra foi cunhado na doutrina militar norte-americana, após o fim da Guer-

ra Fria e os acontecimentos que marcaram o “onze de setembro” de 2011. Estes eventos fize-

ram surgir ou potencializaram as chamadas “novas ameaças3”, que, hoje, impactam negativa-

mente a percepção de segurança coletiva, impondo profundas modificações nas estruturas e 

no modo de atuação do Poder Militar de diversas nações, inclusive do Brasil. O crescimento 

da marginalidade social, do narcotráfico, do crime organizado, da degradação do meio ambi-

ente e de outras tantas ameaças, fizeram com que algumas nações se vissem motivadas a em-

pregar suas Forças Armadas (FA), prioritariamente, no combate a estas mazelas, ou seja, nas 

operações de não-guerra, deixando em segundo plano o preparo para a Guerra ou a Defesa da 

Pátria propriamente dita, que tradicionalmente é a prioridade militar. Este fenômeno vem cau-

sando uma ebulição nas ciências militares, com reflexo no campo social, político e econômi-

co, provocando um processo conhecido como “Transformação da Defesa”. 

O conceito de “transformação de defesa4” teve origem no fim da Guerra Fria, quando o 

mundo passou a conviver com novos tipos de ameaças. O conceito concretizou-se com o lan-

çamento da Estratégia Nacional de Segurança dos USA, em 2002. A partir daquele momento, 

muitos países ao redor do mundo passaram a estudar mais profundamente sobre a “Revolution 

of Military Affairs” (RAM), a fim de entender melhor sobre as “novas ameaças” que estavam 

surgindo e modificando as estruturas das Forças Armadas de diversos países.  

De acordo com diversos especialistas, como Murray e Knox (1997, 2001), DoD (2004) e 

Enzo5 (2011), no campo das ciências militares6 tal processo não terá êxito sem um ambiente 

que promova inovações continuadas. 

Em relação a este tema, em 2011, o Ministro da Defesa do Brasil, afirmou que as Forças 

Armadas brasileiras estão iniciando um processo de transformação, cujo objetivo é atender 
                                                           
1Ver seção 3.2 - conceitos e definições de termos da pesquisa. Há uma breve explicação sobre estes conceitos, 
que surgiram com os trabalhos de Cunha e Amarante (2011).  
2Ver seção 3.2 -  Conceitos e definições de termos da pesquisa, há uma breve explicação sobre este conceito. 
3Ibdem  
4Ibdem 
5O General Enzo é o atual Comandante do Exército (2013). 
6Ciências militares é o ramo da ciência aplicada que se preocupa com o estudo da doutrina, técnica, psicologia, 
prática e outros fenômenos sociais que constituem o "estado de guerra", conforme "Princípios de Defesa Militar" 
(Vasconcellos, 1939). O termo foi regulamentado pela Portaria no 734, 19 de agosto 2010. 
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aos anseios da sociedade e às novas demandas de segurança que não mais se traduzem por 

ameaças externas diretas (AMORIM, 2011).  

 
O País deseja ter um “braço forte (armado)” capaz de defender a nação não só 

contra inimigos que desejam impor seus domínios por meio de guerra, mas daqueles 
que se valem de atividades não-bélicas, como ataques cibernéticos e terroristas. 
Além disso, as Forças Armadas deverão ter a “mão-amiga” fortalecida, ou seja, de-
verão ser capazes de atuar em operações de não-guerra: defesa civil, ação huma-
nitária, garantia da lei e da ordem, apoio a grandes eventos, além de colaborar com o 
desenvolvimento nacional e outras atividades. Isto não se concretiza sem que a in-
dústria de Defesa seja fortalecida (AMORIM, 2011, grifo do autor) 

 

É neste contexto que se insere esta pesquisa. Acredita-se que o processo de transformação 

da Defesa depende essencialmente de uma atitude inovadora de militares e civis que têm a 

função de desenvolver as Forças Armadas do presente e do futuro. Estes trabalhadores dora-

vante devem ser entendidos como agentes de um grupo que, neste trabalho, convencionou-se 

chamar de Planejadores, Gestores e Inovadores do setor de Defesa (PGID).  

As condições de trabalho deste Grupo dependem fundamentalmente dos valores, atitudes, 

crenças e costumes presentes na cultura organizacional de todos os agentes do Sistema de 

Defesa, em particular, do governo (Forças Singulares e Poder Político), das Universidades ou 

Institutos de Ensino Superior (IES) e da Base Industrial de Defesa7. 

 Os militares e civis deste grupo têm por finalidade gerar as inovações no setor de De-

fesa ou apenas Inovações em Defesa, que não se tratam apenas das inovações tecnológicas 

como descreve a literatura. No campo da Defesa, as inovações tecnológicas devem estar ne-

cessariamente associadas ao que, nesta pesquisa, está sendo tratada como inovações não-

tecnológicas8 ou doutrinárias.  

Atualmente, no setor de Defesa, a gestão das inovações se dá por uma gama de sistemas 

sem interface e, de certa forma, segregados (fragmentado e desarticulado), conforme ficou 

constado. No Ministério da Defesa (MD), que em última instância deveria gerir todo o pro-

cesso de inovações na Defesa, existe o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovações de Inte-

resse da Defesa (SisCTID), que trata apenas das inovações tecnológicas. No mesmo ministé-

rio, há o Sistema de Doutrina Militar Combinada (SIDOMC), que aborda sobre as inovações 

doutrinárias (não-tecnológicas). A interconexão entre os dois sistemas é praticamente inexis-

tente. Além dos sistemas estratégicos (nível MD), existem os subsistemas das Forças Singula-

res (Marinha, Exército e Aeronáutica). Em cada uma destas instituições, existe um Sistema de 

                                                           
7 Ver seção 3.2 - conceitos e definições de termos da pesquisa. 
8 Ibdem. 
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Ciência e Tecnologia, que não trata das inovações não-tecnológicas, as quais são geridas pelos 

sistemas de doutrina de cada uma das Forças. Não há, também, inter-relação, entre cada um 

dos sistemas acima. Disto, depreende-se que o modelo de gestão do processo de inovações na 

Defesa é fragmentado. 

Além de ser fragmentado, ou seja, de haver limitada integração entre as Forças, o sistema 

de inovações na Defesa é desarticulado de outros subsistemas componentes do sistema nacio-

nal de inovações, que é gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).  

A fragmentação e desarticulação do sistema de inovações na Defesa impactam negativa-

mente as condições de trabalho dos integrantes do PGID e o desempenho do sistema de ino-

vação do setor, que é fundamental para o aumento do poder dissuasório das Forças Armadas.  

Para compreender a dinâmica das transformações das organizações, foi fundamental a re-

alização de um estudo sobre cultura organizacional. Por meio da compreensão dos valores 

básicos da cultura que rege o setor, tornou-se mais fácil entender os processos que envolvem 

o atual cenário de mudanças, onde o sistema se insere. Neste sentido, Carbone (2000, p.2) 

lembra que organizações públicas possuem as mesmas características básicas das organiza-

ções privadas, acrescidas, entretanto, de algumas especificidades como: “apego às regras e 

rotinas, supervalorização da hierarquia, visão sectária, paternalismo nas relações, apego ao 

poder e ao tradicionalismo como defesa frente às mudanças, entre outras”. Tais diferenças são 

importantes na definição dos processos internos, na relação com inovações e mudanças, na 

formação dos valores e crenças organizacionais e políticas de recursos humanos.  

Do exposto, esta pesquisa teve por objetivo desenvolver um modelo conceitual para ges-

tão do sistema de inovação do setor de Defesa (segmento de não-guerra), com base em uma 

estrutura subjacente que foi desvelada durante a análise do sistema vigente. Adicionalmente, 

foram sugeridas, aos planejadores das políticas públicas (Policy Makers), algumas medidas no 

sentido de incrementar as interações entre os principais agentes do sistema. 

Para a consecução deste objetivo, foi necessário entender não só os elementos envolvidos 

ou “em jogo”,  mas as relações existentes entre os mesmos. Dentre tais elementos, destacam-

se: a inovação, no sentido estrito das inovações tecnológicas e não-tecnológicas, e no sentido 

amplo de um processo que conduz a atitudes inovadoras ou conservadoras no setor de Defesa; 

os valores e os interesses de cada um dos agentes do sistema de inovação; os benefícios ad-

vindos das alianças para inovar; os fatores que dão suporte ao processo (o capital), e a nova 

interpretação da missão do Poder Militar, com foco nas operações de não-guerra. 
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Em termos epistemológicos, é mister esclarecer ao leitor que este trabalho teve caráter es-

truturalista, que parte do pressuposto de que os fenômenos socioculturais têm uma estrutura 

oculta. Sob estruturas observáveis, imediatamente identificáveis, existem estruturas profun-

das, que lhes dão suporte ou que explicam a sua existência (LÉVI-STRAUSS, 1970). Em ou-

tras palavras, é um método que busca pela estrutura lógica que está sob a estrutura aparente. 

Procura-se, por meio da interpretação de uma estrutura subjacente, a explicação do observá-

vel, (DELEUZE, 1974; PIAGET, 2003, p.81). A base científica criada por Lévi-Strauss se 

propõe a desenvolver uma teoria do logicamente possível, construída a partir do real concreto 

(THIRY-CHERQUES, 2006, p.140). Em termos lógicos, o estruturalismo parte de um modelo 

empírico, extraído de um domínio, para construir um modelo teórico.  

Por fim, é fundamental esclarecer que os modelos conceituais elaborados bem como as 

medidas sugeridas não relegam o acervo acumulado de conhecimentos e de doutrina das For-

ças Armadas, nem põem em risco a estrutura relacional que, historicamente, dá unidade e coe-

rência ao aparato militar do País.  

 

 

1.1 OBJETIVO DA PESQUISA 
 

Desenvolver um modelo conceitual para gestão do sistema de inovação do setor de Defe-

sa (segmento de não-guerra), baseado em uma estrutura subjacente a ser desvelada na análise 

do modelo aparente do sistema vigente. Adicionalmente, propor medidas que contribuam para 

o incremento das interações entre os principais agentes do sistema. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 
 

Visando facilitar a consecução do objetivo da tese, elaboraram-se algumas questões nor-

teadoras que servirão de guia para este pesquisador, a saber: 

1) Como dinamizar o processo de interações entre os principais Agentes do Sistema de 

Inovação do segmento de não-guerra do Setor de Defesa, de modo a torná-lo menos fragmen-

tado, mais articulado e, em consequência mais maduro e com melhor desempenho? 

2) De que modo a cultura organizacional dos Agentes do setor impacta a fragmentação, a 

desarticulação e a imaturidade do Sistema?  

3) Em que medida a cultura organizacional do Poder Militar contribui para a dissociação 

existente entre as inovações tecnológicas e não-tecnológicas e, em consequência, para a frag-

mentação do Sistema?  
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1.3 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 
1.3.1 Sob a ótica acadêmica 
 

a) A pesquisa apresenta uma síntese do modelo de gestão das inovações vigente no setor 

de Defesa, integrando os modelos existentes nas Forças Armadas e demonstrando as conexões 

ou desconexões entre os mesmos. A descrição desta síntese contribui para o prosseguimento 

dos estudos sobre o processo de inovações no setor estudado, já que oferece uma compilação 

de todos os subsistemas encontrados nas Forças; 

b) O desvelamento de uma estrutura subjacente a este modelo de gestão aparente, citado 

no item acima, oferece uma abordagem alternativa para investigação do sistema de inovação 

do setor de Defesa e do processo de gestão das inovações no setor; 

c) Não foram encontrados, na literatura especializada, trabalhos que integrem a teoria 

sobre sistemas nacionais e setoriais de inovação com os estudos sobre cultura organizacional 

ou de inovação, especificamente no setor de Defesa; e 

d) No segmento de não-guerra do setor de Defesa brasileiro, não foram encontrados tra-

balhos que estabeleçam relação entre a cultura organizacional e o estabelecimento de intera-

ções ou parcerias para a geração de inovações em Defesa.  

 

1.3.2 Sob o ponto de vista prático 
 

a) Para a sociedade, a pesquisa é relevante, haja vista o fato de que o segmento de Defe-

sa é, em última análise, responsável por produzir a percepção de segurança para a população, 

que é um dos objetivos fundamentais da Nação previstos na Constituição Federal de 1988. 

Além disso, para que esta percepção seja fortalecida, há que dispor de uma indústria de defesa 

nacional igualmente forte e consolidada, o que também se reflete em benefícios econômicos e 

sociais (emprego, renda etc.) para o País;  

b) Para o setor específico da Defesa, quanto maior for a interação entre os agentes do 

sistema de inovação, maior maturidade terá o mesmo, mais inovações poderão ocorrer e, em 

consequência, as Forças Armadas ganharão, obtendo melhores equipamentos e ou novas for-

mas de atuação para cumprimento de sua missão constitucional9. Acredita-se que a transfor-

mação, baseada em aspectos da cultura de inovação (material e imaterial), desenvolverá nas 

Forças Armadas a disposição em abandonar sistemas e procedimentos arcaicos e materiais e 

                                                           
9 Missão Constitucional: definida pelo Art. 142 da CF/88 e pelas Leis Complementares 97/99 e 136/11. 
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equipamentos obsoletos, sem, com isto, por em risco a estrutura relacional que, historicamen-

te, dá unidade e coerência ao aparato militar do País. Além disto, espera-se que o segmento 

militar da Defesa passe a ter disposição de aplicar novos princípios, conceitos e normas, de 

forma a estabelecer linhas de pensamentos e a orientar ações, voltadas às novas demandas, 

sem, com isto, relegar o acervo acumulado de conhecimentos e doutrina das Forças Armadas;  

c) Para os gestores do sistema de inovação em Defesa, a apresentação do modelo con-

ceitual, das medidas para incrementar as interações e o do cubo da inovação oferecem ferra-

mentas alternativas para a gestão do sistema e do processo de inovação no setor. 

 

1.3 TESE DA PESQUISA  

A tese desta pesquisa é a de que existe uma estrutura subjacente que induz à fragmenta-

ção e à desarticulação do sistema de gestão das inovações (tecnológicas e não-tecnológicas) 

no setor de Defesa, em especial no segmento de não-guerra. Tal estrutura é composta por 

elementos como: interesses dos agentes, valores presentes na cultura organizacional dos agen-

tes, fatores de suporte á inovação, alianças para inovar e benefícios das alianças. 
 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

Capítulo 1 – Introdução 

O Capítulo 1 teve por objetivo expor ao leitor o tema da pesquisa, o objetivo e as questões 

que nortearam a mesma, bem como demonstrar as principais contribuições e a relevância do 

trabalho.  
 

Capítulo 2 – O Método 

Este capítulo antecede a os demais pelo fato de que o relatório foi construído com base em 

uma epistemologia, ainda, pouco utilizada nas ciências sociais, o estruturalismo. Assim, obje-

tivou-se demonstrar ao leitor a forma como este pesquisador conduziu a pesquisa. 
 

Capítulo 3 – A realidade referencial 

O Capítulo 3 trouxe a realidade referencial para tese. Nele buscou-se apresentar o estado da 

arte sobre a temática investigada. Inicialmente, dada a especificidade do tema, foi realizada 

uma breve contextualização a respeito do objeto. Em seguida, foram apresentados os princi-

pais conceitos e definições de termos da pesquisa. Acredita-se que tal procedimento contribui-

rá com a compreensão do presente relatório. Cumprindo o protocolo de caráter estruturalista, 

descrito no capítulo 2, foram apresentados, na seção 3.3, o campo observacional (segmento de 
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não-guerra do setor de Defesa) e, na seção 3.4, o ponto de vista analítico do pesquisador (sis-

tema de inovações na defesa). O Capítulo traz, ainda, na seção 3.5, a massa de elementos que 

dá corpo ao campo observacional. Nela, foram incorporados diversos elementos contidos na 

literatura atual sobre o tema. A seção 3.5.1, por exemplo, abordou sobre o Sistema de Defesa, 

o qual permite clarificar a importância das inovações tecnológicas e não-tecnológicas serem 

geridas por um único sistema. Na mesma seção, o Iceberg e a Pirâmide de Defesa demons-

tram de maneira didática os principais agentes do sistema de inovações da Defesa. A seção 

3.5.2, apresenta o fenômeno da Guerra Omnidimensional, que além de corroborar com a se-

ção 3.5.1, ao demonstrar a importância de unificar a gestão das inovações (tecnológicas e não-

tecnológicas), explana o quanto ambas são fundamentais para o Poder Dissuasório do País. 

Na seção 3.5.3, é apresentada uma discussão a respeito dos elementos cultura, cultura organi-

zacional e cultura de inovação. Por fim, a seção 3.5.4 apresenta os sistemas de inovação vi-

gentes no setor de Defesa. Para isso, os sistemas foram subdivididos em duas categorias: os 

relacionados às inovações tecnológicas e aqueles voltados para as inovações não-tecnológicas, 

que abordam sobre as inovações doutrinárias. 

Capítulo 4 – Metodologia da pesquisa 

Todos os procedimentos metodológicos (aspectos intelectuais e técnicos) foram descritos nes-

te capítulo, que foi subdividido em três partes: orientação da pesquisa; coleta de dados: ins-

trumentos e procedimentos; e análise dos dados. Na primeira parte, buscou-se explicar o deli-

neamento do trabalho que tem uma abordagem qualitativa e um caráter epistemológico estru-

turalista. Na segunda parte, foram descritos todos os artifícios, técnicas e processos emprega-

dos durante a pesquisa, que vai desde os procedimentos de triangulação, até os de coleta de 

dados e análise dos resultados. E, por fim, foram descritos os procedimentos de análise dos 

dados. 

Capítulo 5 – Descrição sintética do modelo aparente 

A partir da realidade referencial e das observações realizadas do real concreto, foi possível 

identificar um conjunto de elementos que se relacionam e, com isso, descrever o modelo apa-

rente do sistema de inovação do segmento de não-guerra do setor de Defesa. O qual é consti-

tuído por uma série de sistemas descritos no capítulo 3. 

Capítulo 6 – A estrutura subjacente – o primeiro modelo 

Este capítulo  demonstrou o primeiro modelo intuído. Buscou-se depurar os elementos que 

não eram úteis para a explicação do modelo aparente. Esta estrutura intuída serviu de orienta-
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ção para os trabalhos de campo, uma vez que contribuiu com a elaboração das categorias a 

serem investigadas. O capítulo trouxe ainda, a conceituação ou re-conceituação dos elementos 

da estrutura subjacente: Interesses dos Agentes da Inovação;  Fatores Valorativos para Ino-

vação; Benefícios das Alianças para Inovar; e  Fatores de Suporte à Inovação. Além disto, o 

capítulo teceu, também, considerações sobre a homologia do referido modelo. 

Capítulo 7 – Resultados e Discussões 

Foram apresentadas, no Capítulo 7, os principais resultados e discussões a respeito da experi-

ência trazida do campo (observações, questionários, entrevistas etc.), buscando fazer um para-

lelo com o que foi coletado na pesquisa bibliográfica e documental. A ideia foi fazer uma tri-

angulação de fontes, de dados, de teorias e de métodos. Ao final, o capítulo apresentou os 

principais reflexos da estrutura subjacente sobre as interações no setor desvelados na pesqui-

sa. 

Capítulo 8 – O Explanatório - Interpretação do Modelo Subjacente 

Este capítulo teve por objetivo apresentar ao leitor o modelo subjacente definitivo, bem como 

sua correspondente interpretação. Para isso, foi elaborada uma representação tridimensional 

do modelo, que contribuiu para explicar as relações entre os elementos da estrutura. Este pro-

cedimento propiciou a descrição do modelo conceitual de gestão do processo de inovações do 

segmento de não-guerra do Setor de Defesa. 

Capítulo 9 – Reflexos da Estrutura Subjacente revelados na pesquisa 

Neste capítulo, foram  apresentados os principais reflexos da estrutura subjacente para as inte-

rações no setor de Defesa e, em consequência, para gestão do SIS-Def. Para isso,  optou-se 

por compilar tais reflexos em seis categorias denominadas de complexos:  de Ocelote ou de 

Nômadas; de Mongrel;  do Clone Anfibológico; de Taciturnos; de Anatídeas; e de langor. 

Capítulo 10 – Conclusões  

O capítulo 10 apresentou as conclusões da pesquisa, indicando, um modelo considerado ideal 

para gestão do sistema de inovação setorial de Defesa e foram sugeridas, aos Policy Makers, 

as principais medidas que visam a contribuir com o incremento das interações entre os diver-

sos atores do Sistema de Inovação na Defesa (SIS-Def), dando maior maturidade ao mesmo. 

Por fim, foram apresentadas as limitações do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.
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2 O PROTOCOLO DA PESQUISA DE CARÁTER ESTRUTURALISTA  

 

Conforme abordado na introdução, esta pesquisa tem caráter estruturalista, pois foi esta 

epistemologia que mostrou os caminhos mais seguros, para que este pesquisador pudesse tra-

çar os procedimentos metodológicos necessários à compreensão do objeto da tese.  O estrutu-

ralismo parte do pressuposto de que os fenômenos socioculturais têm uma estrutura oculta. 

Ou seja, sob estruturas observáveis, imediatamente identificáveis, existem estruturas profun-

das, que lhes dão suporte ou que explicam a sua existência (LÉVI-STRAUSS, 1970). 

O procedimento metodológico do estruturalismo é orientado pelo entendimento do que 

vem a ser a Estrutura, de suas características e de suas propriedades. De acordo com Runci-

man (1969, p. 255), “no contexto do estruturalismo, a Estrutura descreve propriedades relaci-

onais entre Elementos”. Para Thiry-Cherques (2006, p.142),  a Estrutura descreve tais propri-

edades, segundo determinadas regras, sem o atributo da funcionalidade, o que a difere de sis-

tema. De acordo com o autor  “um sistema10 funciona. Uma estrutura é”.  

Cada estrutura superficial ou aparente pode estar referida a várias estruturas profundas 

(subjacentes).  Por outro lado, cada estrutura subjacente pode ser referência de várias estrutu-

ras superficiais (THIRY-CHERQUES, 2008, p.28).  

De qualquer modo, existem dois planos no contexto do Estruturalismo: o das estruturas 

superficiais (modelo aparente) e das estruturas subjacentes (profundas). O pesquisador que se 

utiliza do método de raciocínio desta epistemologia deve buscar desvelar a estrutura que sub-

jaz às estruturas aparentes. Para isso, ele precisará definir o seu campo de interesse, denomi-

nado Campo Observacional. O que definirá tal campo é o tipo de problema a ser investigado 

ou o tipo de dúvida que paira sobre o pesquisador. As estruturas superficiais sobre as quais o 

pesquisador quer se debruçar, também, podem dar indicações sobre este campo observacional. 

Quanto às estruturas profundas, o pesquisador irá construí-las: “a operação que faz a ati-

vidade estruturalista é a de construir estruturas lógicas a partir da interpretação da realidade 

observável” (THIRY-CHERQUES, 2008, p.51). Ou seja, a lógica estruturalista tem início 

com o estudo aprofundado de um modelo empírico (Me), extraído de um campo observacio-

nal ou domínio (D). A partir do modelo empírico, adota-se alguns procedimentos metodológi-

cos que irão orientar a construção de um modelo teórico (Mt). Em seguida, busca-se conceitu-

ar o domínio (D) nos termos do modelo teórico (Mt) e lançar a suposição de que o domínio 

                                                           
10

Aplica-se o termo sistema para designar o conjunto concreto de elementos harmonicamente funcionais. (Thiry-
Cherques, 2008).   
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(D) pode ser aplicado à realidade de modelo teórico. Por fim, descreve-se a ordenação do mo-

delo teórico corrigido e validado pelo modelo empírico (Figura 01). 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – A lógica estruturalista 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para se determinar um modelo empírico (Me) ou teórico (Mt) é necessário, portanto, 

idealizar a Estrutura. Para isso, é necessário escolher, dentre um conjunto de Elementos, 

aqueles que contêm propriedades específicas que os tornam essenciais às relações que con-

formam a estrutura. Isto significa que estes elementos são essenciais, mas não por si: eles são 

essenciais e fazem sentido na e para a estrutura. Em outras palavras, “não quer dizer que eles 

sejam fixos, inamovíveis, mas simplesmente que eles não podem deixar de estar lá onde estão, 

sob pena de a estrutura deixar de ser o que é” (THIRY-CHERQUES, 2008, p.57). 

Dependendo do Campo Observacional a ser investigado, o pesquisador perceberá a exis-

tência de uma gama imensa de Elementos. Será necessário, portanto, selecionar aqueles que 

darão sentido à estrutura idealizada pelo pesquisador. De acordo com Thiry-Cherques (2008), 

esta escolha não é aleatória. Para fazer este recorte, o pesquisador deve olhar os elementos sob 

uma única perspectiva ou sob um único Ponto de Vista Analítico. Este procedimento de sele-

ção de elementos, baseado em uma “leitura particular” do campo observacional, é denomina-

do pelo autor de Arbitragem do corpus de elementos.  
 

[...] o pesquisador deve se perguntar: os elementos que estou considerando são 
espécies de quê? (galinha e alface são espécies de alimentos, galinha e galo são enti-
dades sexualmente diferenciadas, galinha e sapo são espécies de animais, galinha e 
pinto são entidades etariamente diferenciadas; galinha à cabidela e torta de galinha 
são pratos diferentes, etc.) (THIRY-CHERQUES, 2008). 

 
Assim, pode-se dizer que, no estruturalismo, as estruturas são construções mentais, lógi-

cas. Elas constituem um modelo descritivo de um conjunto de elementos relacionados entre si, 

segundo regras determinadas, que são definidas de acordo com o Ponto de Vista Analítico. Os 

elementos se subordinam a tais regras que caracterizam a estrutura como tal. O que conta é a 
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relação entre os elementos que seguem leis de inclusão. Cada elemento da estrutura depende 

dos outros e é determinado por sua relação com eles.  

Thiry-Cherques (2008) chama a atenção para o fato de que o processo de seleção dos 

elementos pode levar à alteração do ponto de vista e, mesmo, do campo observacional. Por 

isso é importante que estes três passos (escolha do campo observacional, escolha do ponto de 

vista analítico e a arbitragem do corpus de elementos) sejam finalizados logo no início do 

processo investigativo. Vale dizer que não há uma sequência cronológica entre estes três pas-

sos. 

Após a realização dos três primeiros atos, inicia-se o próximo passo que é a Observação e 

Coleta de elementos. Para isso, o pesquisador volta ao campo observacional, tendo em mente 

que a origem da estrutura subjacente não é o real, mas o espírito humano. Descrever o obser-

vado é apenas um passo inicial. Deve-se superar a descrição direta do sensível (empiricismo), 

ou do vivido (fenomenologia), ou de uma gênese (historicismo). 

Observa-se o que existe, procurando os elementos estáveis, que tem a ver com o ponto de 

vista analítico e que permitem comparar e classificar as relações entre os elementos. Descre-

ve-se, então, as invariâncias nos elementos e nas relações em busca da estrutura. A observa-

ção não se destina a verificar exaustivamente o real, mas em representar logicamente o real. 

Destina-se a identificar um Paradigma, que é um conjunto de elementos substituíveis entre si 

numa mesma posição da estrutura a que pertencem. O Paradigma ou Base do Modelo é dado 

pelas relações invariantes em um conjunto de elementos quaisquer. Para que seja possível 

construir este paradigma, é necessário decodificar os elementos constituintes, os quais devem 

ser separáveis um dos outros, enumeráveis, definíveis, sincrônicos (coexistentes), recorrentes 

em várias observações e claramente constantes ou claramente variáveis. Deve-se, portanto, 

definir cada um dos elementos e designar as relações existentes entre os mesmos.  

Após a Determinação do Paradigma, é necessário desvelar a sua sintaxe, ou seja, a forma 

como as relações entre os elementos se dão (a relação sintagmática). Os significados são então 

ordenados em um arcabouço, para que as relações se tornem inteligíveis (THIRY-

CHERQUES, 2008). A partir da observação do real concreto e da identificação deste grupo de 

relações sintagmáticas e paradigmáticas, é possível descrever a estrutura ou o modelo aparen-

te. Para isso, é interessante, também, construir uma tabela de permutas possíveis entre esses 

elementos, a fim de proceder à análise variacional e transformacional nos passos posteriores. 

Com base neste modelo, o pesquisador vai trabalhar para encontrar a estrutura subjacente, 

o modelo não visível, subjacente. Ou seja, um modelo não consciente que determina o modelo 



 

31 

aparente ou que o explica ou fundamenta. Isto se faz mediante a análise (variacional e trans-

formacional) do modelo aparente. 

Para proceder à Análise Variacional e Transformacional, é necessário variar o modelo, 

experimentar. Para isso, o pesquisador deve supor (intuir) qual estrutura existe por trás do 

modelo consciente. Este passo caracteriza o que Lévi-Strauss (1970) denominou de bricola-

gem.  Neste procedimento, altera-se, desloca-se, compara-se, transforma-se Elementos, com o 

intuito de descobrir o invariável, o permanente, o que não é acidental.  

A partir destas modificações e transformações chega-se ao ponto nodal, o fator que de-

termina a estrutura subjacente à estrutura aparente. Esta estrutura ou modelo intuído deve en-

tão ser depurado dos seus elementos inúteis ou não explicativos. A questão aqui é verificar o 

que é imutável e o que é fortuito, quando se comparam, deslocam, substituem os elementos. 

Realizada esta etapa, o pesquisador fica em condições de re-conceituar o corpus de ele-

mentos, levando em conta as relações que cada um destes elementos mantém entre si de acor-

do com a estrutura intuída (subjacente). 

A seguir, o pesquisador passa, então, a descrever a estrutura subjacente, relatando-a em 

um texto explicativo, em um gráfico, em uma equação matemática, em uma tabela ou sobre 

qualquer outro meio que a torne inteligível. Segundo Thiry-Cherques (2008), a estrutura pode 

ser objeto de uma enunciação linear, ou de uma representação em grafos, em que os elemen-

tos (vértices) ligados por linhas denotam as relações. As conexões podem ser recíprocas ou 

orientadas segundo o sentido em que se dá a vinculação (setas). Pode vir sob a forma de ma-

trizes referidas às correlações entre os elementos. Pode ser apresentada como relações paritá-

rias, análogas a dos sociogramas, que retratam as diversas formas de sociabilidade, ou como 

relações hierárquicas, análogas as dos organogramas. Cada elemento identificado é um ponto, 

um nó da estrutura. A representação em retícula, como no caso de matrizes de ordem, e as 

distribuições em leque, como na divisão em grupos, são as representações mais frequentes. 

Mas não há limites para as formas e modos de descrever a estrutura. A única regra é a de que 

a representação é o resultado de um processo reflexivo, e não o contrário.  

Com a estrutura subjacente descrita, o pesquisador fica em condições de realizar um dos 

últimos passos do protocolo estruturalista que é a construção e descrição do modelo explana-

tório. Para tanto, o pesquisador deve proceder à interpretação do modelo estruturalista, que 

consiste em um mapeamento de regras de ocorrência para reduzir a multiplicidade dos dados 

empíricos a uma simplicidade explanatória.  
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Por fim, o fechamento do protocolo se dá com a validação da estrutura. De acordo com 

Thiry-Cherques (2008), a descrição não se circunscreve a um simples ato de transposição. Ela 

encerra também uma crítica. O sentido da estrutura é obtido atribuindo-se uma interpretação 

específica ao conjunto de elementos (referindo-os a algo) e à ordenação (enunciando a forma 

em que as relações constantes se dão). A estrutura é válida quando satisfaz a condição de ex-

plicar não só o observado, mas o observável. As estruturas identificadas e descritas devem ser 

capazes de autorizar o lançamento de novas suposições e de predições. “Para que a descrição 

seja lógica é preciso que a lógica que emprestamos à nossa construção não distorça o real, 

mas que, ao contrário, ela lance luz sobre o não manifesto” (THIRY-CHERQUES, 2008)  

Segundo o autor acima referenciado, a análise estruturalista é interminável, no sentido de 

que não há pretensão de ter chegado à explicação última, à essência do fenômeno sociocultu-

ral, mas, apenas, de ter alcançado um entendimento e uma explicação aprofundados, científi-

cos e de ter realizado uma leitura válida do real. O Quadro 1 abaixo apresenta uma síntese do 

protocolo de pesquisa de caráter estruturalista. 

 

Quadro 1 – Protocolo mínimo para pesquisa de caráter estruturalista 

PASSOS DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

1 - Determi-
nação do 
campo obser-
vacional 

A pesquisa se inicia pela delimitação do campo observacional. O pesquisador deve 
fazer um recorte no real empírico, estabelecendo os limites do que vai observar na 
realidade referencial, ou seja, um campo de trabalho constituído por uma massa amorfa 
de elementos (itens, partes, componentes, constituintes,...). Por exemplo, um segmento 
da sociedade; um setor econômico; um processo decisório; um conjunto de residências. 

2 - Escolha do 
ponto de vista 
analítico 

Consiste na escolha de uma perspectiva de “leitura” do campo observacional. É a defi-
nição da ótica sob a qual serão procurados os elementos para análise. Ele deve ser 
capaz de reger o corte arbitrário, dando homogeneidade aos elementos. Por exemplo, 
as relações de parentesco entre as pessoas do segmento da sociedade; a forma da lo-
gomarca (estrutura, cor, disposição); os diálogos em um ato cirúrgico, as relações hie-
rárquicas nas empresas de um setor; os manipuladores dos aparelhos de comunicação 
no processo decisório. 

3 - Arbitragem 
do corpus de 
elementos 

Consiste em um corte arbitrário na massa de elementos existentes no campo, que aten-
da a perspectiva ou ponto de vista com que pretendemos explicar uma realidade do 
campo investigado. Em outros termos: uma limitação discricionária a um conjunto de 
elementos isoláveis e objetivamente verificáveis contidos na massa amorfa inicial. Por 
exemplo, as pessoas que compõem o segmento societário escolhido; os elementos de 
uma logomarca, os atores em uma operação cirúrgica, os indivíduos que trabalham em 
empresas do segmento econômico escolhido. 

4 - Observa-
ção e coleta de 
elementos 

Observamos o que existe, procurando isolar os elementos estáveis, que têm a ver com 
o ponto de vista analítico e que permitem comparar e classificar as relações entre estes 
elementos. A busca pelas estruturas começa, em geral, por meio da observação. Nela, o 
pesquisador deve buscar a neutralidade. É o que Lévi-Strauss chamou de “olhar distan-
ciado”. O pesquisador procura deixar de lado sua base cultural, sua erudição e sua 
familiaridade com o observado. A estrutura superficial ou o modelo aparente é visto 
primeiro, é evidente. Este passo é realizado durante todo o trabalho investigativo. 
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5 - Determi-
nação das 
relações ele-
mentares sin-
tagmáticas e 
paradigmáti-
cas 

Sintagma é uma cadeia de relações entre elementos. Uma frase é um sintagma de pala-
vras. Cada elemento de um sintagma é compreendido em relação a outro elemento. Por 
exemplo, “o sinal (o elemento informador) está vermelho (a informação: interdito)”. 
Paradigma é um conjunto de elementos associados que pertencem a um mesmo corpus, 
no qual cada um tem papel diferente. Em um paradigma cada elemento associado a 
outro elemento, presente na estrutura. [O sinal] vermelho (interdito)/ amarelo (atenção) 
/ verde (permitido). Um paradigma é um conjunto dos elementos substituíveis entre si 
numa mesma posição da estrutura a que pertencem.  

6 - Descrição 
do modelo 
aparente ou 
consciente. 

A partir da observação do real concreto e da identificação de um grupo de relações 
entre este conjunto de elementos, construir uma tabela das permutas possíveis entre 
esses elementos e proceder à análise, adotando esta tabela como referência (considerar 
os fenômenos empíricos apenas como uma possível combinação entre outras).  
É sobre este modelo que se vai trabalhar para encontrar a estrutura subjacente, o mode-
lo não visível, não consciente que o determina, que explica, que o fundamenta, que 
informa porque é tal como é. Isto e faz mediante a análise variacional e a análise trans-
formacional. 

7 - Análise 
variacional e 
análise trans-
formacional 

A análise variacional consiste em fazer mudar o modelo, em experimentar. Para expe-
rimentar devemos supor (intuir) qual a estrutura existente por trás do modelo conscien-
te. Este passo caracteriza a atividade que Lévi-Strauss denominou de bricolagem. 
Na análise transformacional procede-se à: transformações paradigmáticas, que com-
preendem: substituição e transposição; e transformações sintagmáticas, que compreen-
dem: Adição e Exclusão. Por exemplo, as análises variacional e transformacional do 
modelo (da estrutura aparente) de punição de funcionários públicos transgressores, 
levaram à descrição de um modelo (uma estrutura subjacente, imperceptível)de com-
placência com as transgressões. 

8 - Idealização 
da estrutura 
intuída. 

A partir destas modificações e transformações chega-se ao ponto nodal, o fator que 
determina a estrutura subjacente à estrutura aparente (o incesto, a legitimação do po-
der,...). Esta estrutura ou modelo intuído deve então ser depurado dos seus elementos 
inúteis ou não explicativos. A questão aqui é verificar o que é permanente e o que é 
acidental, quando se comparam, deslocam, substituem os elementos? 

9 – Descrição 
da estrutura 
subjacente e 
de seus ele-
mentos 

Nesta etapa, deve-se pré-conceitual o corpus de elementos, tomando-se em conta as 
relações que mantém entre si de acordo com a estrutura intuída.  
A seguir, descreve-se a estrutura relatando-a em um texto explicativo, em um gráfico, 
em uma equação matemática, em uma tabela ou sobre qualquer outro meio que a torne 
inteligível. Para que a descrição seja lógica é preciso que entre o modelo que espelha a 
realidade observada e a estrutura explicativa, conceitual, haja homologia. Que a lógica 
que emprestamos à nossa construção não distorça o real, mas que, ao contrário, ela 
lance luz sobre o não manifesto. Que ela o desvele. Ao descrever, dizemos quais ele-
mentos e quais relações entre estes elementos formam uma estrutura subjacente ao real 
empírico. 

10 - Constru-
ção do modelo 
explanatório / 
interpretação 

A interpretação estruturalista consiste em um mapeamento de regras de ocorrência para 
reduzir a multiplicidade dos dados empíricos a uma simplicidade explanatória. Qual a 
lei de ordenação, de sequência, de proximidade, etc...?  Por que a estrutura é assim? 
Quais as hipóteses de explicação?  Qual a razão de ser assim e não de outra forma? 

Fonte: Adaptado de Thiry-Cherques (2008) 
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3 A REALIDADE REFERENCIAL 
 

A fim de oferecer maior clareza acerca do objeto de estudo, foi apresentado, nesta seção, 

um arcabouço teórico voltado para questões conceituais que subsidiaram o entendimento do 

problema de pesquisa. Antes, porém, foi feita uma contextualização mais aprofundada a res-

peito do referido objeto, que se reveste de características bem particulares e, também, foram 

apresentados os principais conceitos e definições que serão encontrados ao longo do relatório 

da pesquisa. 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ESPACIAL DO OBJETO 
 

A Nação brasileira ocupa uma posição privilegiada no hemisfério sul e ainda mais signi-

ficativa na América do Sul. É um país continental, cujo mapa superposto ao da Europa mostra 

que a distância entre Lisboa e Moscou equivale àquela entre nossa fronteira mais ocidental, no 

Acre, e o litoral do Rio Grande do Norte e que a distância entre Dublin e Alexandria se iguala 

àquela entre nossas fronteiras extremas ao Norte e ao Sul (MARLIERE, 2010). É o quinto 

maior país do mundo depois da Federação Russa, Canadá, China e Estados Unidos. 

Soma-se a este extenso território, uma grande área marítima, a qual o País pleiteia ampli-

ar sob a égide do Direito Internacional, tornando-a equivalente à Amazônia Legal, tendo sido, 

por este motivo, batizado de Amazônia Azul. Se não bastasse a sua grandeza física, o Brasil é 

tomado por um imenso repositório de recursos naturais e possui a quinta maior população 

mundial (cerca de 200 milhões de habitantes), irregularmente distribuída no território, uma 

vez que há regiões densamente povoadas e outras com baixa densidade demográfica, o que 

pode contribuir para o surgimento de desequilíbrios sociais.  

Toda riqueza acaba por se tornar objeto de cobiça, impondo ao detentor o ônus da prote-

ção (BRASIL, 2012b). Tratando-se de recursos naturais, a questão adquire conotações de so-

berania nacional, envolvendo políticas adequadas, que não se limitam à defesa daqueles re-

cursos, mas incluem-na necessariamente. Neste contexto, a Amazônia brasileira que abriga 

uma boa parcela da água doce do planeta, a maior biodiversidade da Terra e possui mais de 4 

milhões de quilômetros quadrados, sob os quais jazem reservas minerais de toda ordem, tor-

na-se parte desta riqueza. Da mesma forma, o mar territorial e a Zona Econômica Exclusiva 

da plataforma continental jurídica brasileira, a “Amazônia Azul”, possui um mundo submari-

no com vastas reservas de ouro, diamante, fosfatos, cobalto e outras. Além disso, o País pos-

sui um complexo industrial invejável, uma agropecuária pujante e um setor de serviço em 
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crescimento, que lhe conferem um PIB (Produto Interno Bruto) da ordem de 3,675 trilhões de 

reais (IBGE, 2010). No entanto, um PIB que revela concentração na produção e desigualdades 

regionais. 

Tais desigualdades e aglomerações populacionais, num espaço territorial rico, mas com 

riquezas pertencentes a poucos acabam potencializando o surgimento das chamadas novas 

ameaças. Recentemente, observam-se várias calamidades públicas; deslizamentos de terras; 

enchentes; soterramentos; rompimento de pontes; terrorismos diversos, tais como queima de 

ônibus e de veículos particulares; ataques a policiais orquestrados de dentro de presídios; gre-

ves de setores importantes espalhadas por vários Estados, contrariando o ordenamento jurídi-

co do País; invasão de fronteiras por grupos narco-terroristas; contrabando de armas e drogas; 

e inúmeros outras ameaças que exigiram a realização de operações de não-guerra em quase 

todo território nacional pelo Poder Militar. 

Antes de relacionar o patrimônio nacional com a necessidade de defendê-lo, é mister 

lembrar a definição de “Nação”, que é considerada como um “grupo complexo, constituído 

por grupos sociais distintos que, ocupando um mesmo Espaço Físico, compartilha da mesma 

evolução histórico-cultural e dos mesmos valores, movidos pela vontade de comungar um 

mesmo destino” (BRASIL, 2008b). Para Herder (Apud Ortiz, 1999) e outros pesquisadores 

mais recentes, as Nações são como organismos vivos, as quais podem, como estes, nascer e 

morrer. Assim como acontece com organismos vivos complexos ou com indivíduos, as Na-

ções têm necessidades, aspirações e interesses que emanam de seu povo, são condensados 

pelo debate público e pelas elites e se cristalizam como um conjunto de vontades da coletivi-

dade – a Vontade Nacional. Para suprir tal Vontade, as Nações estabelecem Objetivos Nacio-

nais, definidos pela ESG (Escola Superior de Guerra) como “aqueles que a Nação busca satis-

fazer, em decorrência da identificação de necessidades, interesses e aspirações, em determi-

nada fase de sua evolução histórico-cultural”. 

Uma vez definidos seus Objetivos, as Nações lançam mão de instrumentos para sua con-

secução e manutenção. Ao conjunto destas ferramentas, dá-se o nome de Poder Nacional. A 

ESG conceitua este Poder como sendo “a capacidade que tem o conjunto de Homens e Meios 

que constituem a Nação para alcançar e manter os Objetivos Nacionais, em conformidade 

com a Vontade Nacional”. 

O Poder de uma Nação pode ter a sua estrutura apresentada de diversas formas. A meto-

dologia da ESG propõe estudá-lo através de seus Fundamentos e de suas Expressões. Con-

forme indicado no Quadro 2, são considerados Fundamentos do Poder Nacional: o Homem, 
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entendido como pessoa, povo ou recurso humano; a Terra – entendida como ambiente, territó-

rio, recurso natural ou material, e as Instituições11. São consideradas as seguintes Expressões 

do Poder Nacional: Política; Econômica; Psicossocial; Militar; e Científica e Tecnológica. 
 

Quadro 2 – Síntese dos fundamentos e Expressões do Poder  
PODER NACIONAL 

FUNDA-

MENTOS 

EXPRESSÕES 

POLÍTICA ECONÔMICA PSICOSSOCIAL MILITAR C & T 

Homem / 
Humanos 

Povo Recursos 
Pessoa 

Humanos 
Recursos 
humanos 

Recursos  
humanos 

Terra Território 
Recursos 
Naturais 

Ambiente Território 
Recursos Naturais 

e Materiais 
Institui-

ções 
Instituições 

Políticas 
Instituições 
Econômicas 

Instituições    
Sociais 

Instituições 
Militares 

Instituições  
C & T 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2008b) 
 

De modo sintético, pode-se afirmar que a Expressão Política define o que deve ser feito, 

em consonância com os Objetivos Nacionais. À Expressão Econômica, compete utilizar todos 

os meios disponíveis para fazer o que deve ser feito e servir à sociedade, provendo-lhe meios 

de subsistência autossustentada. À Expressão Militar compete prover segurança e defesa con-

tra possíveis ameaças internas e externas. À Expressão Psicossocial, cabe permitir o livre de-

senvolvimento da cultura nacional, através do usufruto de todas as condições providas pelas 

demais Expressões, de forma que as pessoas possam buscar a felicidade e a satisfação de suas 

necessidades, aspirações e interesses – o Bem Comum – dentro de restrições sociais, éticas e 

morais aceitáveis. Para definir o papel da Expressão Científico-Tecnológica é importante es-

tabelecer a diferença entre os termos ciência e tecnologia. De acordo com Longo (1987, 2001) 

ciência é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao universo, envolvendo seus 

fenômenos naturais, ambientais e comportamentais. Normalmente, ela é praticada por filóso-

fos, amantes do conhecimento, e por cientistas, e o ambiente mais apropriado para que a ciên-

cia seja feita é o ambiente acadêmico-universitário. Ali, o conhecimento pode e deve ser pra-

ticado na sua forma mais pura, isto é, o conhecimento pelo próprio conhecimento, sem visar 

uma aplicação imediata. Uma definição mais completa foi oferecida por Ander-Egg (1978, p. 

15): “a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos meto-

dicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natu-

reza".  

                                                           
11

Aqui entendida como um conjunto de normas sociais, geralmente de caráter jurídico, que gozam de reconhe-
cimento social. (Srour, 1992, p. 108). 
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Tecnologia pode ser entendida como uma forma de conhecimento aplicado ou transfor-

mado. Normalmente, são fazedores de tecnologia os engenheiros e os técnicos, e o ambiente 

mais apropriado para que ela seja feita é o ambiente dos centros de Pesquisa e Desenvolvi-

mento (P&D) (LONGO, 1987; 2001). Para Figueiredo (2009), tecnologia não é ciência apli-

cada ou mera aplicação de conhecimento científico. Também, não é informação ou bem pú-

blico, nem somente maquinaria ou equipamentos. “Ela é um corpo específico de conhecimen-

to, retido por pessoas e organizações, que muitas vezes pode estar documentado, ser tácito ou 

ambos” (FIGUEIREDO, 2009) 

Assim, pode-se entender que a Expressão Científico-tecnológica funciona como o motor 

primário do Poder Nacional. Sem conhecimento, puro e aplicado; sem tecnologia e inovação; 

e sem produto, processo ou serviço, não se obtém uma Expressão Econômica forte e, sem 

esta, ter-se-á uma Expressão Psicossocial abalada, uma Expressão Política sem capacidade de 

definir o que deve ser feito e, finalmente, uma Expressão Militar sem ter o que tornar seguro 

ou defender. 

A partir de agora, a discussão fica madura o suficiente para avançar  sobre a concepção 

de Política Nacional e Estratégia Nacional. A Política Nacional está relacionada com os Obje-

tivos Nacionais Fundamentais, previstos na Constituição Federal, que são: democracia, inte-

gração nacional, integridade do patrimônio nacional, paz social, progresso e soberania. Ela 

não pode ser confundida com Política de Governo que é estabelecida em consonância com a 

conjuntura, lembrando que um Governo possui um prazo definido para existir, enquanto que a 

Nação é permanente. 

Para garantir a consecução dos Objetivos Nacionais Fundamentais, o Estado faz uso de 

todas as expressões do Poder Nacional. Dependendo do tipo de óbice ou ameaça, uma deter-

minada expressão poderá ser prioritariamente aplicada. Óbices são obstáculos de toda ordem 

que dificultam ou impedem a conquista e manutenção de Objetivos e ameaças são fatores 

perturbadores capazes de alterar o estado de segurança (BRASIL, 2008b). 

Para atingir aos objetivos traçados pela Política Nacional e superar os obstáculos e/ ou os 

fatores perturbadores, quando eles agem no sentido de dificultar a consecução dos Objetivos 

Fundamentais, o Estado deve adotar uma estratégia, neste caso, chamada de Estratégia Nacio-

nal, definida como “a arte de preparar e de aplicar o Poder Nacional para, superando os óbi-

ces, alcançar e preservar os Objetivos Nacionais, de acordo com a orientação estabelecida 

pela Política Nacional” (BRASIL, 2008b).  
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Do exposto, surgem as seguintes perguntas, em que medida os Objetivos Nacionais Fun-

damentais da Nação brasileira estão sujeitos a ameaças? Todas as Expressões do Poder Naci-

onal estão suficientemente preparadas para superar as novas ameaças que estão surgindo? 

Para responder a estas questões, há que se pensar que, para cada tipo de ameaça, o Estado 

poderá intervir pelo emprego de uma ou mais Expressões do Poder Nacional. Se a questão 

estiver relacionada, por exemplo, com uma epidemia, o Estado vai exigir que as Expressões 

Econômica e Psicossocial (órgãos de saúde etc.) atuem para resolver a questão. Se o problema 

estiver relacionado a desastres ambientais, provavelmente, vai contar com órgãos da Defesa 

Civil e outras expressões serão acionadas. Em qualquer caso, a Expressão Militar do Poder 

Nacional12 ou, simplesmente, Poder Militar, poderá ser acionada, na forma da lei, como já 

vem sendo de longo tempo, caso os órgãos responsáveis não estejam aptos a vencer aos óbi-

ces impostos pela conjuntura. Se o País é invadido militarmente não há dúvida de que essa 

circunstância (ou ameaça) é própria das Forças Armadas e, portanto, irá requerer, prioritaria-

mente, mas não somente, um aparato militar para resolvê-la.  

Em termos de Expressão Econômica, o País já ocupa a sexta posição na economia mun-

dial, segundo o ranking do Banco Mundial em 2011. O País aparenta ter uma economia sólida 

e robusta. Em termos de expressão psicossocial, tem uma população coesa, que busca a felici-

dade e o bem comum, mas que, por outro lado, possui uma série de mazelas para enfrentar 

(crime organizado, tráfico de drogas e armas, contrabando, desigualdades etc.).  

No que tange às Expressões Militar e Científico-Tecnológica, esta pesquisa pretende 

aprofundar em seu estudo e demonstrar quais os pontos fortes, os óbices e os desafios que 

ambas têm a enfrentar. Para isso, torna-se necessário adotar uma linha de visada em que tais 

expressões se sobressaiam. A premissa que contribui para isto é a de que, quando a Nação 

precisar empregar o Poder Militar, com prioridade, este não poderá prescindir de tecnologia, 

preferencialmente autóctone, para enfrentar as novas ameaças que estão surgindo. 

Embora este modelo teórico confira ênfase à Expressão Militar na execução das ações de 

defesa, esta expressão poderá não ter êxito sem o concurso das demais.  

Dentro deste enfoque, após o estabelecimento, pela Expressão Política, do que deve ser 

feito, a Expressão Militar deve planejar as Forças, dimensionar os meios e definir as necessi-

dades de emprego, as especificações e os requisitos dos diversos sistemas de armas a serem 

empregados nestas ações (operações). A Expressão Científico-tecnológica deve conceber e 

                                                           
12A expressão militar do Poder Nacional é a manifestação, de natureza preponderantemente militar, do conjunto 
dos homens e dos meios de que a Nação dispõe que, atuando em conformidade com a vontade nacional e sob a 
direção do Estado, contribui para alcançar e manter os objetivos nacionais. 
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coordenar junto aos centros de pesquisa e à indústria o desenvolvimento desses sistemas. Fe-

chando o ciclo, a Expressão Econômica deve produzir, manter e atualizar os sistemas de ar-

mas, mantendo-se alerta para eventuais necessidades de mobilização. Cabe à Expressão Psi-

cossocial usufruir o sentimento de segurança provido pelo preparo e emprego das Ações de 

Defesa preconizadas pela Política de Defesa Nacional. 

Em função das novas ameaças e do que já fora exposto até este ponto, vale a pena apro-

fundar nos tipos de ações (operações) que, de acordo com o documento Doutrina Militar de 

Defesa, são passíveis de serem empregadas pela Expressão Militar do Poder (Forças Arma-

das). De modo resumido são apenas dois tipos: de guerra e não-guerra. Por questões metodo-

lógicas, esta pesquisa não aprofundou nas operações de Guerra, que são aquelas que empre-

gam preponderantemente o Poder Militar, explorando a plenitude de suas características de 

violência. São as operações de Defesa da Pátria. 

O trabalho foi conduzido na trilha das novas demandas e da moderna interpretação da 

missão constitucional das Forças Armadas, na qual fica evidenciada a necessidade de as 

mesmas estarem aptas para operações de amplo espectro, em especial as de não-guerra. A 

seção 3.3 explora esta questão com maior profundidade. 

 

 

3.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE TERMOS DA PESQUISA 

 

Esta seção destina-se a facilitar a leitura e a compreensão do relatório da tese, haja vista a 

pletora de conceitos e definições de termos de pouco uso no meio acadêmico. Para a elabora-

ção dos conceitos e definições, empregou-se o roteiro para a análise e a constituição de signi-

ficados sugerido no livro “Conceitos e Definições: o significado em pesquisa aplicada nas 

ciências humanas e sociais” do Professor Hermano Thiry-Cherques (2012). Entretanto, bus-

cou-se sintetizar as definições, evitando um desgaste prematuro do leitor. 

A lista de termos não segue a ordem alfabética e sim uma sequencia lógica em que o lei-

tor ao se deparar com um conceito novo, irá encontrar sua definição nos termos subsequentes. 

Procurou-se não repetir termos já consagrados ou que foram fundamentados durante o texto 

do relatório de pesquisa. No entanto, há casos em que o leitor encontrará uma definição sucin-

ta sobre o termo ou conceito nesta seção e um aprofundamento ao longo do relatório. 

A leitura desta seção 3.2 não precisa ser realizada na sequência apresentada no trabalho. 

Ela pode ser realizada na medida em que o leitor deparar-se com o termo desconhecido no 

texto. No entanto, sugere-se, para a compreensão da pesquisa, a sua leitura na íntegra. 
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a) Ameaças x Óbices 

 Ameaças são fatores perturbadores capazes de alterar o estado de segurança coletiva. 

Não se pode confundir Ameaças com Óbices, que são obstáculos de toda ordem que dificul-

tam ou impedem a conquista e manutenção de objetivos (BRASIL, 2008b). 

 Óbices, existentes ou potenciais, podem ser, ou não, de ordem material. Resultam, às 

vezes, de fenômenos naturais, como secas e inundações, outras vezes, de fatores sociais, como 

a fome, a pobreza e o analfabetismo, ou, ainda, da vontade humana. Existem ameaças que são 

originarias de óbices (BRASIL, 2008b). 
 

b) Novas ameaças 

 De acordo com Chiarelli e Michaelis (2005), este conceito surgiu ou tornou-se mais 

evidente após o fim da Guerra Fria e os atentados de “11 de setembro” e se concretizou após o 

lançamento do conceito de “transformação de defesa”, publicado na Estratégia Nacional de 

Segurança dos USA, em 2002. Dentre as principais ameaças enquadradas neste conceito es-

tão: a) Crescente desemprego e, consequente, marginalidade social; b) Migrações descontro-

ladas; c) Narcotráfico; d) Terrorismo em todas as suas formas; e) Crime organizado; f) Crimes 

transfronteiriços; g) Violações dos direitos humanos; h) Degradação do meio ambiente; e i) 

Discriminações diversas. 

c) Segurança 

  É um sentimento de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um 

dos seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza. Ela é uma necessidade, uma aspi-

ração e um direito inalienável do ser humano (BRASIL, 2008b). 

d) Poder Nacional e Expressões do Poder Nacional: 

 - Ver definição e explicação na seção 3.1 Contextualização espacial do objeto. 

e) Poder Militar ou Expressão Militar do Poder Nacional: 

 É a manifestação de natureza preponderantemente militar do Poder Nacional, que con-

tribui para alcançar e manter os Objetivos Nacionais. Tem no emprego da força ou na possibi-

lidade de usá-la, a característica mais marcante. Manifesta-se, seja por efeito de desestimular 

possíveis ameaças, seja pela atuação violenta do Poder Nacional para neutralizá-las. Ele divi-

de-se em Poder Marítimo, Poder Terrestre e Poder Aeroespacial (BRASIL, 2008b). 
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f) Defesa 

 Defesa é um ato, ou conjunto de medidas, atitudes e ações, que se contrapõem a de-

terminado tipo de ameaça, para resguardar as condições que proporcionam a sensação de se-

gurança (Figura 2). Ela não pode ser entendida como uma atribuição exclusiva das Forças 

Armadas. A função Defesa é exercida por todas as Expressões do Poder Nacional (BRASIL, 

2008b).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

g) Não-guerra 

 O segmento de não-guerra engloba as operações ou situações que, embora empregue o 

Poder Militar, no âmbito interno e externo do País, não envolve o combate propriamente dito, 

exceto em circunstâncias especiais, onde este poder é usado de forma limitada. O Estado em-

prega nestes tipos de operações uma variedade de outras agências governamentais e não go-

vernamentais. Na maior parte destas operações, as Forças Armadas (FFAA) estarão no co-

mando das ações. No entanto, existem ocasiões em que elas não exercem necessariamente o 

papel principal e nem o comando (BRASIL, 2007a). 

 O termo, definido na Portaria no 113, do Ministério da Defesa, de fevereiro de 2007, 

que dispõe sobre a Doutrina Militar de Defesa (DMD), se fortaleceu com a introdução do 

conceito de “novas ameaças”, já que o segmento de não-guerra atua prioritariamente contra as 

mesmas.  

Veja definição e explicação mais aprofundadas na seção 3.3 O campo observacional: 

segmento de não-guerra. 

 

Figura 2 – Gráfico da relação entre ameaça, segurança e Defesa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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h) Sistema de Defesa 

 É um conjunto de elementos (órgãos funcionais, componentes, entidades) interconec-

tados, cuja sinergia é fundamental para a redução das ameaças e, consequente, aumento da 

percepção de segurança da sociedade. Neste sistema, existem componentes militares e civis 

que devem funcionar em perfeita harmonia. 

 Sob a ótica das Inovações em Defesa, o vetor militar do Sistema Militar de Defesa é com-

posto por Recursos Humanos, Doutrina (cultura organizacional) e Materiais de Emprego Mili-

tar (MEM) ou Produtos de Defesa (PRODE). Veja a figura 5 na seção 3.5.1. 

a) Doutrina  

 Representa uma exposição integrada e harmônica de ideias e entendimentos sobre de-

terminado assunto, com a finalidade de ordenar linhas de pensamentos e orientar ações. Po-

dem ser explícitas ou implícitas. Explícitas, quando formalizadas em documentos, e implíci-

tas, quando praticadas de acordo com costumes e tradições (BRASIL, 2008b). 

b) Doutrina Militar 

 Doutrina militar é o conjunto de valores, princípios, conceitos, normas, métodos e pro-

cessos que têm por finalidade estabelecer as bases para a organização, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas (BRASIL, 2008b). 

 Ela é dinâmica e evolutiva, isto é, destituída, de um lado, de qualquer sentido dogmá-

tico e, de outro, suscetível de constante evolução seja devido ao notável dinamismo de que se 

reveste o mundo moderno, seja em consequência de novos processos de combate, de organi-

zação e de métodos, seja pelo surgimento de engenhos bélicos sofisticados, de largo alcance e 

poder de destruição, que a tecnologia vem colocando, em ritmo acelerado, à disposição dos 

estrategistas do mundo inteiro (BRASIL, 2008b). 

c) Transformação da Defesa 

 De modo abrangente a transformação pode ser definida como um conjunto de refor-

mas para aumentar a eficácia das forças militares. Atua como uma revolução militar na arte e 

ciência operacional (LAMB, 2005, p.1).  

 De acordo com Covarrubias (2005) ela tem um alcance não somente técnico, mas 

também político. É um processo que depende essencialmente da capacidade de inovação do 

setor.  
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 Pode-se dizer, também, que é um processo com 4 dimensões: as pessoas (inclui as ver-

tentes de pessoal, liderança, educação e treinamento); os processos (a doutrina); a organi-

zação; e a tecnologia (equipamentos e instalações) (GARSTKA, 2005, p.2). 

 Como se observa na Figura 3, ela é um processo de longo prazo que, além de conduzir 

o Poder Militar a um novo patamar de tecnologia, conduzindo-o da era industrial para a era do 

conhecimento, irá promover mudanças na cultura organizacional das Forças. Não se trata, 

portanto, apenas a reequipamentos, adaptações ou modernizações. Para as Forças Armadas 

brasileiras, ela é um processo que tem por objetivo aumentar a capacidade dissuasória do país, 

atendendo às novas demandas do setor de Defesa. A velocidade com que esta transformação 

ocorrerá depende, essencialmente, da atitude inovadora (α) que será gerada no ambiente da 

Defesa. 

 

 

d) Base Industrial de Defesa (BID) 

 É o conjunto das empresas estatais e privadas, bem como organizações civis e milita-

res, que participam de uma ou mais das etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, dis-

tribuição e manutenção de produtos estratégicos de Defesa (BRASIL, 2005b).  

Veja definição e explicação mais aprofundadas na seção 3.6.1 Interesse dos Agentes da 

Inovação. 

Figura 3 – Transformação da Defesa 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Enzo (2011) 
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e) Inovações em Defesa ou Inovação no setor de Defesa 

 Inovação, no setor de Defesa, é a implementação de um Produto de Defesa (bem ou 

serviço), ou um processo, ou um método de marketing, ou método organizacional, novos ou 

significativamente melhorados, que seja capaz de alterar consideravelmente a forma de orga-

nizar, preparar e empregar o Poder Militar.  

  No Setor de Defesa, as inovações podem ser tecnológicas e não-tecnológicas, podendo 

envolver mudanças nos equipamentos, na capacitação dos recursos humanos,  na doutrina 

militar ou na combinação destes (Sistema Militar de Defesa – ver Figura 5). 

Veja definição e explicação mais aprofundadas na seção 3.4 O ponto de vista analítico: 

sistema de inovação na defesa. 

f) Inovações tecnológicas na Defesa 

 As Inovações Tecnológicas, no Setor de Defesa, via de regra, são representadas pelas 

inovações materiais ou tangíveis (produtos de Defesa e seus processos de fabricação) desen-

volvidas para uso, prioritário, no segmento militar, mas podendo ser de natureza dual, ou seja, 

de aplicação militar ou civil.  

   Em outras palavras, são aquelas que introduzem ou melhoram significativamente algum 

Material de Emprego Militar (MEM), Produto de Defesa (PRODE) ou mesmo processos de 

produção destes engenhos. São exemplos atuais: o VANT (veículo aéreo não-tripulado), o 

GPS,  etc. 

Veja definição e explicação mais aprofundadas na seção 3.4 O ponto de vista analítico: 

sistema de inovação na defesa. 

g) Inovações não-tecnológicas ou doutrinárias na Defesa 

 As Inovações Não-tecnológicas (imateriais), de maneira geral, são as representadas 

não só pelas inovações que criam competências para emprego das inovações tecnológicas do 

setor de Defesa (tangíveis), mas também aquelas que são intangíveis, relacionadas à Arte da 

Guerra: princípios doutrinários, organizacionais, estratégicos e de tática militar.  

 Em outras palavras, são as que geram modificações significativas no modo de organi-

zar, preparar e empregar as forças para as operações (de guerra e não-guerra). Diferentemente 

das inovações tecnológicas, elas não são patenteáveis, pois não são frutos de invenções indus-

trializáveis.  

Veja definição e explicação mais aprofundadas na seção 3.4 O ponto de vista analítico: 

sistema de inovação na defesa. 
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h) Sistema de Inovação no setor de Defesa ou Sistema de Inovação na Defesa (SIS-
Def) 

 Consiste em um conjunto de agentes públicos e privados que, apoiados por fatores de 

ordem econômica, social, política, organizacional, realizam atividades e interações, contribu-

indo para a criação, o desenvolvimento, a produção, a comercialização e a difusão das Inova-

ções em Defesa.  

Veja definição e explicação mais aprofundadas na seção 3.4 O ponto de vista analítico: 

sistema de inovação na defesa. 

i) Agentes do Sistema de Inovação na Defesa 

 São todos aqueles indivíduos, grupos ou organizações que produzem inovações na De-

fesa. Dentre esses agentes, destacam-se: as agências e instituições governamentais, em espe-

cial, aquelas pertencentes ao Poder Militar, caracterizado pelas Forças Armadas; a Base In-

dustrial de Defesa (BID) e outras empresas ou associações empresariais; os institutos de pes-

quisa e Instituições de Ensino Superior (IES), militares e civis; as firmas e seus laboratórios 

de pesquisa e desenvolvimento; os indivíduos (militares, empreendedores, pesquisadores e 

cientistas); os órgãos de fomento; as leis e instituições normativas que envolvem o sistema; 

etc. (MALERBA, 2002).  

j) Planejadores e desenvolvedores das Forças Armadas do futuro (Planejadores): 

 São indivíduos, militares e civis, integrantes das Forças Armadas, que têm a atribuição 

de pensar e desenvolver as Forças Armadas do futuro, induzindo e / ou conduzindo a produ-

ção de inovações tecnológicas e não-tecnológicas para o setor. Os militares deste grupo per-

tencem ao Quadro de Estado-Maior de cada uma das Forças. No caso de civis, eles ocupam 

cargo de mesmo nível destes militares e estão trabalhando ou já trabalharam no nível político-

estratégico do setor de Defesa, normalmente, no Ministério da Defesa.  

k) Gestores do Sistema de Inovação na Defesa (Gestores): 

São integrantes do Ministério da Defesa ou das Forças Armadas, militares e civis, cuja 

atribuição é fazer funcionar os sistemas e subsistemas responsáveis pela produção, avanço e 

difusão das inovações tecnológicas e não-tecnológicas do setor. 
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l) Inovadores do Sistema (Inovadores). 

 São militares e civis, engenheiros ou não, que embora não estejam pensando nas For-

ças Armadas do futuro, são capazes, pelos seus conhecimentos e habilidades, de produzir ino-

vações tecnológicas e não-tecnológicas. Em geral, pertencem a um dos agentes do sistema 

setorial de Defesa (Governo, Forças Armadas, Indústria de Defesa ou IES), mas não obrigato-

riamente. Os Planejadores e Inovadores também podem ser Gestores do sistema dos sistemas 

ou subsistemas de inovação, desde que estejam trabalhando em prol do funcionamento dos 

mesmos. Os Planejadores, também, podem ser Inovadores, desde que se envolvam, direta-

mente, na produção das inovações. 

m)Sistema de Inovações Fragmentado e Desarticulados 

 Sistema de Inovação de Defesa Fragmentado é aquele que possui baixa interação entre 

os agentes de natureza militar para a produção de inovações, ou seja, entre as Forças Militares 

e seus membros, entre seus institutos de ensino e de pesquisa e entre seus centros tecnológicos 

(ver Figura 6 – Iceberg e Pirâmide de Defesa). 

 Por outro lado, entende-se como Desarticulado o Sistema de Inovação que possui bai-

xa interação entre os agentes de natureza militar e os de natureza civil, ou seja, o nível de inte-

ração civil-militar é baixo (ver Figura 6 – Iceberg e Pirâmide de Defesa). 

n) Dissuasão 

 É uma das três linhas estratégicas referentes ao modo de uma nação se comportar em 

relação a possíveis ameaças ou conflitos. A dissuasão busca impedir a formação de vontades 

coletivas conflitantes ou a desestimular que tais vontades, já existentes, concorram para o em-

prego do choque violento como alternativa para efetivação de seus objetivos. Isto se dá, fa-

zendo saber ou crer ao oponente ou força adversa que esta alternativa lhe custaria um preço 

muito elevado em perdas de toda ordem. São exemplos desta linha estratégica as ações da 

diplomacia, a utilização dos mecanismos de pressão econômica internacional, a demonstração 

de força militar, a presença militar, a projeção do poder e a dissuasão nuclear. Esta é uma es-

tratégia importante para países pacíficos como o Brasil (BRASIL, 2007a, p.38) 

o) Produtos de Defesa (PRODE) 

 Todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, meios de 

transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo utilizado 
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nas atividades finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo (BRASIL, 

2012) 

p) Material de Emprego Militar (MEM) 

 Armamento, munição, equipamentos militares e outros materiais ou meios navais, aé-

reos, terrestres e anfíbios de uso privativo ou características das forças armadas e, também, 

seus sobressalentes e acessórios (BRASIL, 2007a, p.156) 

q) Defesa da Pátria  

 O emprego das FA na defesa da Pátria constitui a atividade finalística das instituições 

militares e visa primordialmente à garantia da soberania, da integridade territorial e patrimo-

nial e à consecução dos interesses estratégicos nacionais (BRASIL, 2008b). 

r) Objetivos Nacionais ou Fundamentais 

 A evolução histórico-cultural da comunidade nacional, ao promover a integração de 

grupos sociais distintos, gera o surgimento de valores, necessidades, interesses e aspirações 

que transcendem às particularidades grupais, setoriais e regionais e, ao mesmo tempo, con-

formam as ações individuais e coletivas. A nação brasileira, no Art. 3° da Constituição Fede-

ral, manifesta alguns destes objetivos de forma explicita, como objetivos fundamentais: de-

mocracia, integração nacional, integridade do patrimônio nacional, paz social, progresso e 

soberania. Os Objetivos Nacionais não podem ser confundidos com Objetivos de Governo, 

que são decorrentes de situações conjunturais em um ou mais períodos de Governo (BRASIL, 

2008b). 

 

3.3 O CAMPO OBSERVACIONAL: SEGMENTO DE NÃO GUERRA 

 

Até bem pouco tempo atrás, o Estado e a sociedade tinham a interpretação de que o Poder 

Militar (Forças Armadas) deveria estar voltado, fundamentalmente, para as atividades de De-

fesa Externa ou Defesa da Pátria13.  De fato a missão principal continua sendo esta, a qual não 

pode ser descaracterizada. Contudo, as Forças Armadas (FA) destinam-se também à garantia 

dos poderes constitucionais e à garantia da lei e da ordem, e a outras atividades atinentes às 

operações de não-guerra, conforme preconiza a Portaria Normativa nº 113 /SPEAI/MD, pu-

blicada em 2007, que trata sobre a Doutrina Militar de Defesa (DMD).  

                                                           
13Ver seção 3.2 - conceitos e definições de termos da pesquisa. 
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 O surgimento das novas ameaças colocou em evidência o segmento de não-guerra, que é 

o campo observacional desta pesquisa e foi detalhado nesta seção. O segmento de não-guerra 

engloba as operações ou situações que, embora empregue o Poder Militar, no âmbito interno e 

externo do País, não envolve o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especi-

ais, onde este poder é usado de forma limitada. O Estado emprega nestes tipos de operações 

uma variedade de outras agências governamentais e não governamentais. Na maior parte des-

tas operações, as Forças Armadas (FA) estarão no comando das ações. No entanto, existem 

ocasiões em que elas não exercem necessariamente o papel principal e nem o comando 

(BRASIL, 2007a). 

Dentre as principais operações de não-guerra destacam-se: a garantia da lei e da ordem 

(Ex: morro do alemão 2011, greve das instituições de segurança públicas etc.); atribuições 

subsidiárias (construção de estradas, portos, aeroportos etc.); prevenção e combate ao terro-

rismo (grandes eventos, Eco 92, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc.); ações sob a égide de or-

ganismos internacionais (ONU (Haiti, Angola), OTAN etc.); emprego em apoio à política 

externa em tempo de paz ou crise (Ex: Petrobrás na Bolívia); ação humanitária, operações de 

resgate, defesa civil; garantia dos poderes constitucionais; controle de armas e de produtos 

controlados; patrulha naval – implementação e fiscalização do cumprimento de leis e regula-

mentos, em Águas Jurisdicionais Brasileiras, na Plataforma Continental brasileira e no alto-

mar, respeitados os tratados, convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil; e outros 

empregos de não-guerra. 

O conceito de operações de não-guerra foi elaborado pela doutrina militar norte-

americana, visando cobrir um espectro de operações militares que deveriam se opor às cha-

madas “novas ameaças”. Embora elas tenham sido denominadas de “novas”, a maior parte 

destas ameaças já existiam (crime organizado, terrorismo, narcotráfico, degradação ambiental 

etc.). No entanto, elas foram potencializadas pelos modernos meios tecnológicos que, hoje, 

estão à disposição daqueles que desejam produzir efeitos perturbadores capazes de alterar o 

estado de segurança coletiva. Os ataques terroristas, conduzidos por Osama Bin Laden, às 

embaixadas norte-americanas e ao World Trade Center, os ataques cibernéticos de 2007 e 

2009 e o ataque com gás Sarin no metrô de Tóquio são alguns exemplos  recentes destes 

eventos.  

A reação a esta percepção de insegurança está impondo profundas modificações nas es-

truturas e no modo de atuação do Poder Militar de diversas nações. Tal assertiva pode ser 

comprovada pela ampla utilização de meios de elevada tecnologia incorporada às tropas, utili-
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zando meios de emprego militar como veículos aéreos, terrestres e anfíbios não-tripulados, 

radares de vigilância aérea e terrestres, satélites militares e outras inovações que estão sendo 

adotadas. Toda esta tecnologia, também, tem contribuído para a redução de efetivos militares, 

conforme se observa, atualmente, em Forças Armadas de países como Alemanha, França e 

Espanha, por exemplo. 

Este processo, conhecido como (Transformação de Defesa), está atrelado à Revolução 

em Assuntos Militares ou Revolution of Military Affairs, iniciada nos EUA a partir de 2002, 

conforme explanado na introdução deste trabalho.  De acordo com especialistas como Covar-

rubias (2005) e Enzo (2011), o fenômeno da “Transformação da Defesa” só é viável com a 

ruptura de alguns modelos tradicionais de administração e com a introdução de uma nova 

cultura organizacional que promova um ambiente adequado ao processo de inovações no setor 

de Defesa. 

Além disto, para se defrontar com estas novas demandas, a Expressão Militar do Poder 

Nacional não poderá prescindir de meios de emprego militar autóctones e de alta tecnologia. 

Ou seja, para habilitar o Poder Militar a estas demandas, o País não pode prescindir de produ-

tos de Defesa, de guerra e não-guerra, dotados de tecnologia moderna e genuinamente brasi-

leira.  

Segundo O’Neill (2011), do banco Goldman Sachs, o País caminha para ser a quinta eco-

nomia mundial nas próximas décadas. Além disto, dispõe de indústrias com potencial para dar 

um salto tecnológico, especialmente aquelas ligadas ao setor de Defesa, mas, para tanto, elas 

necessitam saber qual rumo será tomado pelas Forças Armadas e quais os equipamentos que 

elas irão necessitar para desempenhar seu novo papel na guerra do futuro. 

Em 2008, após a sociedade e o poder político terem identificado a questão acima, foi 

aprovada a Estratégia Nacional de Defesa (END), elaborada pela Secretaria de Assuntos Es-

tratégicos (coordenadora), em cooperação com o Ministério da Defesa, e outros Ministérios 

como: da Fazenda, Ciência e Tecnologia e Planejamento, Orçamento e Gestão. Além dos as-

pectos de ordem estratégico-militar, o documento, pela primeira vez, menciona a inter-relação 

entre uma estratégia de defesa e a Base Industrial de Defesa (BID), traçando explicitamente 

um plano para a indústria nacional de Defesa, identificando alguns desafios a serem supera-

dos.  

O principal deles refere-se à reorganização da indústria brasileira de material de defesa, 

para assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas 

apoie-se em tecnologias de domínio nacional. Revisada em 2012, a END é um documento 
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abrangente que estabelece uma série de ações que visam a transformar as Forças Armadas, 

levando-as a um novo patamar, de modo a capacitar a instituição para o cumprimento de sua 

missão constitucional.  

Neste contexto, a ideia de transformação da Defesa se fortalece. Há necessidade de trans-

formações não só em relação ao emprego de equipamentos com novas tecnologias, mas tam-

bém na doutrina militar14. De acordo com Covarrubias (2005, p.22), a definição de transfor-

mação já está bem consolidada em âmbito mundial. O autor entende que a transformação é o 

processo de antecipar as mudanças naturais em assuntos da esfera militar e de cooperação, 

através de uma combinação de conceitos, capacidades, indivíduos e organizações, explorando 

as vantagens da nação e protegendo-se contra ameaças diversas. 

É, também, importante ressaltar que o termo “não-guerra” faz parte da moderna interpre-

tação que se dá ao papel das Forças Armadas na conjuntura atual. A missão das Forças Arma-

das está muito bem delineada na Constituição Federal. No entanto, em função das “novas 

ameaças”, algumas sentidas e outras apenas visualizadas, o Congresso Nacional promulgou, 

em 1999, a Lei Complementar nº 97, a qual alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de 

agosto de 2010, deu um novo enfoque para a missão das Forças Armadas, detalhando novas 

condicionantes que influem no modo de organizar, preparar e empregar o poder militar 

(BRASIL, 1999a). Além disso, com a criação do Ministério da Defesa, em 1999, novas políti-

cas, estratégias e doutrinas vêm sendo implementadas pelo Comandante Supremo das Forças 

Armadas (Presidente da República – nível político), modificando as estruturas internas e dan-

do uma nova roupagem ao Poder Militar, ao menos aos olhos da sociedade. Entre elas pode-se 

citar a Política de Defesa Nacional (PDN), que é o documento de mais alto nível do Planeja-

mento de Defesa e tem por finalidade estabelecer os objetivos e as diretrizes para o preparo da 

capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do 

Poder Nacional (BRASIL, 2005a). A PDN, que foi reeditada em 2012 com o nome de Política 

Nacional de Defesa (PDN), está voltada, preponderantemente, para ameaças externas, mas 

não só a elas. O documento é composto por uma parte política, que contempla os conceitos, os 

ambientes internacional e nacional e os objetivos da defesa, além de englobar algumas orien-

tações estratégicas. Tem como premissas os fundamentos, objetivos e princípios dispostos na 

Constituição Federal e encontra-se em consonância com as orientações governamentais e a 

política externa do País, a qual se fundamenta na busca da solução pacífica das controvérsias 

e no fortalecimento da paz e da segurança internacionais. 

                                                           
14Ver seção 3.2 - conceitos e definições de termos da pesquisa. 
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Alinhadas com a PND estão a END, que argumenta sobre a necessidade de maior apro-

ximação do poder militar com a sociedade, especial com a indústria de defesa e com a univer-

sidade (BRASIL, 2008a); e a Política Militar de Defesa (PMD), que tem por finalidade orien-

tar os planejamentos estratégicos militares das Forças Armadas e do Estado-Maior de Defesa, 

atual Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas - EMCFA (BRASIL, 2005c).  

Para traduzir as diretrizes políticas e estratégicas para as tropas, ditando o modo de orga-

nizar as Forças para cumprimento da missão, a forma de preparar o poder militar e o modo de 

“combater” ou atuar contras as ameaças, o MD estabeleceu a Doutrina Militar de Defesa 

(DMD), que tem o propósito adicional de prover entendimentos comuns às FA, propiciando 

condições para um eficaz emprego conjunto (BRASIL, 2007a).  A DMD é o documento nor-

mativo mais importante para caracterizar o segmento que estamos investigando, pois, além de 

abordar conceitos importantes para o setor de Defesa como Doutrina, Defesa e Segurança, 

Poder Nacional e suas Expressões, Crises e Conflitos e Princípios de Guerra, ele emite a defi-

nição do termo não-guerra (Campo Observacional). Para caracterizá-lo, este trabalho procu-

rou seguir o protocolo estruturalista de Lévi-Strauss (1970). Conforme Thiry-Cherques 

(2008), elegeu-se um Campo existente, passível de definição e cujos limites e parcela do Cor-

pus de Elementos foram descritos nesta seção.  
 

 

3.4 O PONTO DE VISTA ANALÍTICO: SISTEMA DE INOVAÇÃO NA DEFESA  
 

O fenômeno investigado, tal como descrito até este ponto da pesquisa, está inserido no 

processo de transformação da Defesa, em curso no Brasil, que, de acordo com especialistas 

como Covarrubias (2005) e Enzo (2011), não ocorrerá sem a introdução de uma atitude ino-

vadora na cultura organizacional dos principais agentes do setor (Forças Armadas, Indústria 

de Defesa, Universidades e Centros de Pesquisa). 

Para avançar nas discussões é importante compreender qual é o “Ponto de vista analítico” 

deste pesquisador. Conforme visto no capítulo 2, os três primeiros atos do processo de inves-

tigação estruturalista interferem uns nos outros e não são feitos de forma sequencial e sim 

simultaneamente. Por essa razão, antes de indicar o Corpus de Elementos, é importante enten-

der como se deu a escolha do Ponto de Vista Analítico. De acordo com Thiry-Cherques 

(2008), nesta etapa, é essencial escolher um, e só um, ponto de vista de “leitura” do campo 

observacional. Existirão muitos elementos no Campo e é preciso ter a clara noção da categoria 

em que se enquadram estes elementos. É preciso, portanto, esclarecer que tipo de leitura se 

fará do observável e sob que ótica serão procurados os elementos para análise.  
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Para compreender o que se passa por detrás do aparente, é necessário recorrer à interpre-

tação. Interpretar significa, dentro do possível, olhar com o olhar distanciado (LÉVI-

STRAUSS, 1970). Por isto, não faz sentido pré-selecionar no campo investigado o que é rele-

vante. É a intenção analítica, o ponto de vista, que fará esta seleção. 

Dito isto e estabelecendo uma ligação com a seção anterior, é interessante observar os ar-

gumentos de O’Rourke (2006, p.34), do Departamento de Defesa dos EUA, que, no documen-

to intitulado de “Elements of Defense Transformation”, afirma que a Inovação é vital para a 

Transformação, e por sua vez depende da criatividade e do desenvolvimento de novos con-

ceitos organizativos, processuais, operacionais e tecnológicos. Deve-se, assim, “encorajar a 

inovação, a partilha de conhecimentos e a experimentação operacional entre as nossas Forças 

Singulares e com outras Forças Multinacionais.” (DoD, 2004, p.14). 

Enzo (2011), concordando com a assertiva acima, argumentou que sem inovação não há 

transformação. Para ele, a transformação é um processo de longo prazo, amplo e profundo; 

não sendo modismo urgente. Sendo assim, faz-se necessário e fundamental que o setor de 

Defesa assuma a importância de que o desenvolvimento de uma atitude inovadora é essen-

cial. 

[...] há que se olhar para frente. Renovar o antigo que habita em cada soldado 
profissional é um necessário ato de coragem. Sem desprezar o permanente, desfazer-
se do provisório; sem perder os valores que conformam e dão credibilidade à nossa 
Instituição, abrir as claraboias para o arejamento e preparar-se para vencer a guerra 
do futuro – com tudo que ela terá de ‘nunca visto’. É este o desafio que concito to-
dos a enfrentar (ENZO,2011). 

 

A partir destes atores, nas primeiras investigações a respeito do campo observacional, es-

te pesquisador observou que o setor de Defesa possui o terceiro maior orçamento da União, 

cerca de 34 bilhões, 1,6% do PIB, segundo dados do SIPRI (2011). Dados que colocaram o 

Brasil, em 2010, na 11ª posição no ranking mundial. Um orçamento com cifras expressivas, 

mas que não traduziram e nem traduzem a real situação de equipamento ou aparelhamento das 

Forças Armadas.  

Em 2011, o SIPRI15 (Stockholm International Peace Research Institute) produziu outra 

pesquisa buscando levantar os maiores exportadores de armas convencionais. O Brasil obteve 

a 27ª posição, o que significa 0,1% do mercado mundial de armamento. No mesmo período, 

os EUA exportaram um terço das armas negociadas (33,3%), seguido por Rússia (26,3%) e 

França (8,1%). O País teve sua melhor colocação em 1985, quando ocupou a 10ª posi-

ção. Mesmo assim, isso significava menos de 1% do total mundial naquele ano. 

                                                           
15Apesar dos dados divulgados pelo SIPRI terem problemas metodológicos e comprometerem muitas vezes os 
exercícios de comparação entre países, são úteis para análises de corte temporal.   
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Para a pesquisadora Carina Solmirano, do SIPRI, embora o Ministério da Defesa receba 

volume expressivo de recursos federais, se confrontado tanto a países sul-americanos quanto a 

outros comparáveis em termos de potencialidade, investe pouco em defesa nacional. A espe-

cialista também observa que o percentual do investimento do MD é muito reduzido, “o que 

pode comprometer seriamente a capacidade combatente das Forças Armadas” brasileiras. Ela 

destaca ainda que se tornou evidente que o Brasil está tentando demostrar ao mundo sua ne-

cessidade de aumentar a capacidade militar juntamente com sua influência política e econô-

mica no âmbito internacional. De fato o investimento brasileiro em defesa, que inclui gastos 

com pesquisa, desenvolvimento, inovação, reequipamento etc., é bastante reduzido, sendo, em 

média, da ordem de 0,10% do PIB, conforme indica o Anexo A - Desempenho orçamentário 

do Ministério da Defesa.  

A partir da análise do desempenho orçamentário do MD e dados acima expostos, este 

pesquisador intuiu que havia algo a ser estudado neste campo, a fim de entender o motivo 

pelo qual tal orçamento não se transforma em melhoria dos instrumentos de trabalho dos mili-

tares, denominados produtos de defesa (PRODE) ou materiais de emprego militar (MEM).  

Observando esta questão mais atentamente, nota-se que boa parcela destes recursos é em-

pregada na compra de equipamentos no exterior, não dando prioridade para a indústria nacio-

nal de Defesa, nem à necessidade de o País ampliar o índice de nacionalização. Focando neste 

dado concreto, buscou-se aprofundar no estudo dos motivos que levam os gestores do setor de 

Defesa a não privilegiarem a indústria nacional e observou-se que, embora haja um grande 

interesse de todos os agentes no desenvolvimento econômico do setor industrial de Defesa, 

continua sendo mais caro comprar alguns equipamentos dentro do País ou o que é pior, na 

maior parte das vezes, a indústria não possui capacidade tecnológica para desenvolver produ-

tos de maior complexidade.  

Deste fato, então, começa a surgir ponto de vista analítico deste pesquisador. Por que, em 

geral, a indústria brasileira não consegue atender às demandas das Forças Armadas? Poderia 

ser a falta de estímulo governamental? Por que há casos de sucesso como o da Embraer, por 

exemplo? A Embraer teve um bom aporte de recursos federais. Seria esta a fórmula do suces-

so? Mas, isto não faz sentido, haja vista a existência de casos de sucesso onde o aporte de 

recursos foi menor ou inexpressivo (VANT; Radar SABER etc.). Quais as condicionantes que 

impulsionaram os casos de sucesso? Ao buscar resposta a estas perguntas, este pesquisador 

obteve as melhores explicações nas teorias dos sistemas de inovação. Por este motivo, o Pon-

to de Vista Analítico escolhido para a pesquisa é o do Sistema de Inovações, entendendo que 
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ele abrange a maior parte dos Elementos que se pretende investigar e contribui com a pesquisa 

das relações entre tais elementos, que é uma necessidade epistemológica.   

Para levantar o Corpus de Elementos, que será uma das próximas etapas do protocolo es-

truturalista, partiu-se da premissa de que o Sistema de Inovação no setor de Defesa é fragmen-

tado e desarticulado, não possui coesão entre os principais agentes do sistema, conforme 

apontam o trabalho de Cunha e Amarante (2011), que serão explorados em outras seções des-

ta pesquisa). A indústria não sabe quais as metas das Forças Armadas em relação futuro dos 

materiais de emprego militar, executa esforços difusos, não focando em todas as áreas de inte-

resse das Forças. Estas, por sua vez, não conseguem ter projetos consistentes de longo prazo, 

e argumentam que é por falta de garantia de recursos perenes do Governo Federal. O governo, 

por sua vez, não consegue ampliar os gastos com a Defesa, e apresenta como um de seus ar-

gumentos o fato de o MD já contar com um dos três maiores orçamentos ministeriais. As uni-

versidades parecem não se engajar fortemente em pesquisas para o setor, devido ao elevado 

custo das pesquisas de sistemas complexos e pela esta instabilidade econômico-financeira 

existente neste segmento. 

Assim, pode-se observar o mesmo fenômeno sob várias perspectivas, as principais são: i) 

desconhecimento das demandas do Poder Militar pelas Indústrias de Defesa; ii) limitada ca-

pacidade do Poder Militar de executar projetos consistentes de longo prazo no que tange ao 

desenvolvimento de produtos de defesa;  iii) dificuldade do Governo Federal de ampliar gas-

tos com a Defesa; iv) desinteresse da universidade pelos assuntos de Defesa, embora este 

quadro esteja sendo revertido lentamente, já que estão surgindo cursos civis nesta área do co-

nhecimento. 

Além disso, a escolha do “Sistema de Inovação” como Ponto de Vista Analítico se deu 

em razão da convicção de que as teorias dos Sistemas de Inovação permitem a compreensão 

dos fatos, das atividades, dos processos e dos agentes envolvidos no setor em estudo.  

A expressão “Sistema de Inovação” surgiu nos anos 80 e se difundiu com trabalhos de 

Chris Freeman (1987), Richard Nelson (1987; 1988) e Lundvall (1992). Desde então, tais 

autores passaram a ser referência nos trabalhos sobre sistemas de inovação e são amplamente 

citados pelos estudos posteriores neste campo. Bengt-Ake Lundvall, um dos primeiros a tratar 

sobre o tema da forma como hoje é conhecida, destacou a importância das fortes interações 

entre empresas e instituições com o propósito de desenvolver novos conhecimentos em ciên-

cia e tecnologia. O autor desenvolveu um trabalho teórico, investigando o conceito e o desen-

volvimento da estrutura de análise do sistema de inovação, observando que as Estruturas de 
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Produção e a Definição institucional são duas dimensões importantes para definir os siste-

mas de inovação, reconhecendo que a organização desses sistemas é influenciada por fatores 

econômicos, políticos e culturais que ajudam a determinar a escala, direção e sucesso de todas 

as atividades de inovação. 

Em 1995, Freeman ampliou a discussão, definindo o conceito de Sistema Nacional de 

Inovação como um “conjunto de instituições públicas e privadas, cujas atividades e interações 

contribuem para a criação, avanço e difusão das inovações tecnológicas de um país”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4: Sistema Nacional de Inovação 
Fonte: Freeman (1995) 

 

Na visão de Edquist (2001), Conde e Araújo-Jorge (2003), Lundvall (2005) e Cassiolato e 

Lastres (2005, 2007), os aspectos teóricos relacionados aos Sistemas de Inovação (SI) têm 

sido utilizados, tanto como conceitos analíticos, para identificar as redes de inter-relações 

entre atores dos setores público e privado, envolvidos com a geração e difusão de inovações; 

quanto como instrumento de política pública ou privada para forjar e promover essas relações 

(FREEMAN, 2004). Edquist (2001, p.13) e Malerba (2004) argumentam que existe uma série 

de possibilidades de abordagens distintas da de sistemas nacionais de inovação. Os autores 

consideram possível identificar as fronteiras de um sistema [sistema-alvo], ou seja, na análise 

de um sistema é possível discriminar o seu interior em relação ao meio-ambiente. Os autores 

afirmam que um sistema de inovação pode ser espacial ou setorialmente delimitado (ou am-

bos) a depender do objeto de estudo. Por esta razão, encontramos na literatura conceitos como 
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SNI, Sistema Setorial de Inovação (SSI) e outras designações, conforme a classificação pro-

posta por Silvestre (2006) (Quadro 3). 
 

Quadro 03 – Principais abordagens dos Sistemas de Inovação e seus enfoques 

Parâmetros de 
Classificação 

Tipos de  
Abordagem 

Enfoque 

Sistema de  
Inovação 

Mais relacionado ao sistema de conhecimento; foco em concei-
tos como conhecimento; aprendizagem e mudanças tecnológi-
cas; estruturas podem estar dispersas geograficamente e a ino-
vação exerce um papel central nesta abordagem. 

Geográficos ou 
espaciais 

Regional – 
 Supranacional 

O foco está direcionado para as fronteiras geográficas de mais 
de um país (Mercosul, por exemplo). 

Nacional 
O foco está direcionado para as fronteiras geográficas de um 
país (Brasil, por exemplo). 

Regional – 
 Subnacional 

O foco está direcionado para as fronteiras geográficas de uma 
região dentro de um país (ex. Sudeste do Brasil). 

Local 
O foco está direcionado para as fronteiras geográficas de uma 
localidade (Sul Fluminense, por exemplo). 

Técnicos ou Tec-
nológicos 

Setorial 
O foco está direcionado para um dado setor ou segmento indus-
trial. Não apresenta delimitação geográfica definida. 

Tecnológico 
O foco está direcionado para uma dada tecnologia. Não apresen-
ta delimitação geográfica definida. 

Corporativo 
O foco está direcionado para uma dada corporação. Não apre-
senta delimitação geográfica definida. 

Fonte – Adaptado de Silvestre (2006) 
 

A análise setorial se prestaria a compreender mais detalhadamente as peculiaridades e 

forças que regem um determinado setor. Por essa razão, no entender deste pesquisador, este 

tipo de sistema, o SSI, é o que mais se aproxima da estrutura vigente no setor de Defesa para 

gerenciar as inovações. Em termos conceituais, segundo Malerba (2002), um SSI pode ser 

entendido como: 

 Um conjunto de agentes que se inserem na geração, desenvolvimento, produção, 
comercialização e difusão de produtos e serviços concebidos segundo possibilidades 
e condições típicas de cada setor, a partir de uma base específica de conhecimentos, 
tecnologias, insumos e condições de demanda, tendo em vista a heterogeneidade 
existente entre os diversos setores – e indústrias – que compõem a estrutura econô-
mica (MALERBA, 1999, p.4). 

 
De acordo com Malerba (2002), os principais agentes que compõem um SSI incluem: os 

indivíduos (consumidores, empreendedores, cientistas); as firmas (no caso da Defesa, a BID - 

Base Industrial de Defesa); as organizações não-empresariais (universidades, institutos de 

pesquisa, agentes financeiros, associações técnicas); os departamentos de P&D; os grupos de 

organizações (associações industriais); as instituições normativas; os órgãos de fomento etc. 

Para por fim à caracterização do Ponto de Vista Analítico escolhido, é importante com-

preender o conceito de Inovação no setor de Defesa. Sabe-se que um dos maiores problemas 
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para se tratar do termo inovação, seja para o estabelecimento de Políticas Públicas, seja para a 

gestão das organizações, é o correto entendimento sobre sua definição (TIDD; BESSANT; 

PAVITT; 1997, 2005). Na literatura, muita confusão se faz entre invenção, inovação e difu-

são. Em função disto, para dar clareza ao trabalho, este pesquisador irá partir da definição de 

Longo (1987) para, em seguida, comentar sinteticamente sobre a evolução do termo, até che-

gar à definição que será utilizada nesta pesquisa. 

Longo (1987) afirma que, na terminologia da propriedade industrial, a invenção usual-

mente significa a solução para um problema tecnológico que pode ser patenteada, considerada 

nova e suscetível de utilização. Na realidade, segundo aquele pesquisador, milhares de inven-

ções nunca foram patenteadas, e o que pode ser patenteado varia, de certa maneira, de país 

para país. De acordo com ele, a invenção é um estágio do desenvolvimento no qual é produzi-

da uma nova ideia, desenho ou modelo para um novo ou melhor produto, processo ou sistema, 

cujos efeitos podem ficar restritos ao âmbito do laboratório onde foi originada.  

Já a inovação compreende a introdução de um novo produto no mercado, em escala co-

mercial tendo, em geral, fortes repercussões socioeconômicas. Normalmente, significa a solu-

ção de um problema e envolve um conjunto de fases que vão desde a pesquisa até o uso práti-

co (LONGO, 1987). Em outras palavras, a inovação é o resultado cumulativo de atividades e 

interações associadas à pesquisa e desenvolvimento e que se traduz em novo produto processo 

ou serviço, comercializado no mercado ou posto em prática por uma instituição sem fins lu-

crativos.  

Por seu turno, difusão diz respeito à imitação da inovação, a partir do momento em que 

ela é adotada por um grande número de competidores, organizações ou empresas concorren-

tes. Assim, difusão e inovação são conceitos complementares. A inovação é simplesmente o 

começo do processo de difusão. Ao longo do tempo, empresas desenvolvem inicialmente ca-

pacidades de rotina, que, se desenvolvidas de forma eficiente e através de um processo se-

quencial e cumulativo, podem ser seguidas por inovação básica, inovação intermediária e ino-

vação elevada, caso consigam acelerar para acompanhar a fronteira tecnológica e diminuir a 

lacuna tecnológica (FIGUEIREDO, 2004). 

É importante dizer que o conceito de inovação surgiu com os trabalhos de Schumpeter 

(1934). Na visão dele, a inovação era considerada como elemento de competição, crescimento 

e desenvolvimento econômico. Seu argumento era de que o desenvolvimento econômico seria 

conduzido pela inovação por meio de um processo dinâmico em que as novas tecnologias 



 

58 

substituiriam as antigas, um processo por ele denominado de “destruição criadora” (SCHUM-

PETER, 1934, 1957).  

Com a evolução do conceito ao longo do século passado, a distinção schumpeteriana en-

tre invenção, inovação e difusão de três atos claramente definido foi desaparecendo, em favor 

de uma concepção de mudança tecnológica como um contínuo processo (ROSENBERG, 

1976). 

Tal evolução foi trazendo outros aspectos à inovação, a qual passou a ser vista como um 

processo complexo, exigindo a interação de vários agentes, como as universidades, Institutos 

de Pesquisa, Agências de Fomento e o Governo, para o seu sucesso. Essa ideia é corroborada 

pelas abordagens evolucionistas e neo-schumpeteriana de Freeman (1982, 1989) e de Nelson 

e Winter (1982), que vêm a inovação como um processo dependente da trajetória, por meio do 

qual o conhecimento e a tecnologia são desenvolvidos a partir da interação entre vários atores 

e fatores. Interações estas que são essenciais ao objeto na nossa pesquisa. 

Desenvolveu-se, então, na década de 80, o modelo interativo de inovação ou modelo neo-

schumpteriano, muito mais centrado nas empresas, onde as relações não são únicas e nem 

lineares, destacando-se a importância dos feedbacks. Este modelo demonstra que o processo 

de inovação é interativo e multidirecional, ou seja, não só a ciência influencia a tecnologia 

como os avanços tecnológicos são usados para o avanço científico (KLINE; ROSENBERG, 

1986). 

Com os estudos de Kline e Rosenberg (1986), a ênfase se deslocou da filosofia do sim-

ples ato de inovação do modelo linear para o processo social subjacente à novidade técnica 

economicamente orientada. Como consequência o termo inovação foi paulatinamente sendo 

substituído por processos de inovação ou atividades de inovação. Esta visão é corroborada por 

Fagerberg (2004) que afirma que inovação é um fenômeno sistêmico, fruto da interação entre 

os diferentes atores do processo produtivo e as organizações. Para o autor, inovar envolve 

"combinação de vários tipos de conhecimentos, capacidades, competências e recursos". 

Em 1987, foi publicado o Manual de Oslo, que teve sua terceira edição publicada em 

2005. Com o objetivo de melhorar a compreensão do processo de inovação e seus impactos 

econômicos, o Manual de Oslo (OCDE, 2005) apoia-se na abordagem neo-schumpteriana da 

inovação e com enfoque no Sistema de Inovação.  Nele, a inovação é a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um no-

vo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005, p.55). A grande 
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mudança da 1ª para a 3 ª edição do referido manual foi que o termo inovação tecnológica foi 

substituído por inovação, perdendo o adjetivo. 

Com esta evolução, o manual da PINTEC (IBGE, 2008, p.18), também deixou de usar o 

termo “tecnológico” nas definições de inovação de produto e processo, pois de acordo com 

Manual Oslo essa “palavra evoca a possibilidade de que muitas empresas do setor de serviços 

interpretem ‘tecnológica’ como ‘usuária de plantas e equipamentos de alta tecnologia’, e as-

sim não seja aplicável a muitas de suas inovações de produtos e processos” (OSLO, 2005, p. 

24). 

Esta evolução já havia sido percebida no segmento militar mundial. No Exército dos 

EUA, por exemplo, o termo tecnologia é indissociável da doutrina ou de mudanças organiza-

cionais. Rosen (1991) define a inovação militar como uma mudança no modo de combater ou 

a introdução de um novo meio de emprego militar.  

Nos últimos anos, pesquisadores especializados em Defesa, em âmbito mundial, desen-

volveram três grandes teorias da inovação no campo da ciência política, que podem ajudar a 

entender como são produzidas as inovações em sistemas complexos como o deste estudo. A 

primeira, associada à Rosen (1991), postula que a inovação revolucionária no setor  militar 

ocorre principalmente a partir de dentro, ou seja, somente as FA são capazes de introduzir 

mudança eficaz. Ex: introdução de porta-aviões nos EUA (1918-1943), e a criação da mobili-

dade aérea com o helicóptero nos EUA (1944-1965). Na opinião de Rosen, inovação em tem-

pos de paz é, essencialmente, um processo político que envolve redistribuição de poder e re-

cursos entre as diferentes Forças, entre as diversas armas (infantaria, cavalaria e engenheiros), 

ou entre os mais velhos e as novas gerações de oficiais. 

Uma segunda teoria, articulada por Posen (1984), argumenta que a inovação militar ocor-

re em grande parte sob o estímulo de civis que estão livres da bagagem emocional e psicoló-

gica da vida castrense. Aquele autor postula que, em curto prazo, a introdução de ideias revo-

lucionárias dentro das forças armadas é tão lento, que os civis são obrigados a induzir inova-

ção na doutrina e nas armas. Esta teoria, portanto, implica que o controle civil dos assuntos 

militares é importante para a inovação, uma vez que dá uma perspectiva independente de co-

mo as operações militares devem ser conduzidas. 

A terceira teoria da inovação militar, defendida por Sapolsky (1996), acredita que a con-

corrência interforças é um catalisador saudável de inovação. As Forças competem entre si por 

influência e relevância, no mesmo orçamento de defesa limitado, e esta competição estimula 
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cada Força a gerar inovações para ultrapassar as demais. Quem melhor para falar sobre as 

deficiências do transporte aéreo da aeronáutica do que o Exército?  

Este trabalho não se aterá apenas às inovações militares. O foco são as inovações no setor 

de Defesa. A primeira está contida na segunda. Por essa razão, este trabalho alinha-se com o 

professor Rosen quando o mesmo afirma que as inovações podem partir de dentro do Poder 

Militar e envolvem redistribuição de poder. Assim como, aquiesço os argumentos de Barry 

Posen de que as inovações, também, partem dos civis. No entanto, a pesquisa afasta-se, em 

parte, dos argumentos de Sapolsky, pois este pesquisador acredita que a falta de entrosamento 

e a disputa possam gerar fragmentação do sistema de inovação.  

Dessa forma, tendo por base as modernas teorias sobre inovação de Kline e Rosenberg 

(1986), de Nelson & Winter (1982) e de Fagerberg (2004), sem deixar de observar o contexto 

militar, buscou-se elaborar, um conceito que mais se aproximasse das práticas da Defesa. 

Chegou-se, então, a uma definição que atende aos anseios do setor e que leva em considera-

ção, também, as proposições dos manuais de Oslo (OCDE, 2005) e  de Bogotá (2001). 

Assim, nesta pesquisa:   

A Inovação no setor de Defesa pode ser entendida como a implementação de um produto 

de Defesa (bem ou serviço), ou de um processo, ou de um método de marketing, ou de método 

organizacional, novos ou significativamente melhorados, que sejam capazes de alterar consi-

deravelmente a forma de organizar, preparar e empregar o Poder Militar. Neste setor, as 

inovações podem ser dividas em tecnológicas e não-tecnológicas. As tecnológicas são repre-

sentadas pelas inovações materiais ou tangíveis (produtos, serviços e processos de fabrica-

ção) desenvolvidas para uso, prioritário, no segmento militar, mas podendo extrapolar para 

o meio civil (dualidade). As não-tecnológicas, representadas não só pelas inovações doutri-

nárias, que criam competências para emprego das inovações tangíveis, mas também aquelas 

que são intangíveis, relacionadas à Arte da Guerra: princípios doutrinários, organizacionais, 

estratégicos e de tática militar. 

Em outras palavras, as inovações tecnológicas são aquelas que introduzem algum Materi-

al de Emprego Militar (MEM) ou Produto de Defesa (PRODE), aperfeiçoam os processos de 

produção destes engenhos ou possibilitam o fornecimento de algum serviço operacional de 

interesse da Defesa. Já, as inovações na arte da guerra (não-tecnológicas) são as que geram 

modificações no modo de organizar, preparar e empregar as forças para as operações (de 

guerra e não-guerra). Em tempo de paz, podem englobar as inovações na forma de administrar 

as organizações militares (OM) e o funcionamento das mesmas.  
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A inovação, no setor em estudo, atribui novas capacidades aos recursos (pessoas, equi-

pamentos e processos) existentes nas Forças e tem por objetivo alavancar a criatividade e criar 

valor de novas maneiras ou métodos, através de novos produtos ou produtos com característi-

cas e desempenho melhorados, novos serviços ou serviços melhorados e novos processos or-

ganizacionais ou processos significantemente melhorados. 

Vale destacar que o conceito acima, sobre inovação no setor de Defesa, foi discutido e 

aprimorado no âmbito do Grupo de Pesquisa Guerra do Futuro Inovação e Indústria de Defesa 

(GFIID16). O Apêndice G apresenta a taxonomia das inovações em defesa adotada pelo referi-

do Grupo de Pesquisa.  

Nesta pesquisa, o processo de inovação no setor de defesa pode ser entendido como um 

conjunto de atividades e interações, consolidadas em um processo que envolve a criação, o 

desenvolvimento, o uso e a difusão de inovações tecnológicas e não-tecnológicas. Um proces-

so interativo entre vários atores em uma rede de atividades inovadoras, que envolve a gestão 

da atividade inovadora (GAI), a qual, segundo o manual de Oslo (2005) inclui não somente a 

inovação em sentido estrito, mas também o conjunto de atividades constitutivas do esforço 

inovativo. O GFIID, baseado no manual de Oslo (2005), sintetiza este conjunto de atividades 

nas seguintes etapas: prospecção (elaboração de cenários, estudos de alternativas, estudo de 

viabilidade e alinhamento estratégico); avaliação das demandas (FA, Indústrias e Sociedade); 

seleção e decisão de inovação (destinação de recursos para investimento, priorização dos in-

vestimentos e outras atividades); implementação (aquisição de conhecimentos em fontes ex-

ternas, capacitação dos recursos humanos, modernização organizacional, modernização dos 

equipamentos, atividades contínuas de P&D, monitoramento e gestão do projeto, controle dos 

custos, lançamento, difusão e sustentação da inovação); e gestão do conhecimento (revisão e a 

captura da aprendizagem).  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) trabalharam bem três destas categorias: a procura, a seleção 

e a implementação. A primeira consiste em prospectar sinais do ambiente interno e externo 

sobre mudanças potenciais, as “janelas de oportunidade” para o desenvolvimento de inova-

ções. É de extrema importância, para uma gestão eficaz da inovação, que haja mecanismos 

eficientes e bem desenvolvidos para a identificação, processamento e obtenção de informa-

ções, oriundas do ambiente em que estão imersos. 

Após esta ideação, segue a seleção dos projetos, onde é imprescindível que as oportuni-

dades tecnológicas e mercadológicas escolhidas sejam alinhadas com a estratégia geral da 

                                                           
16 GFIID é um grupo de pesquisa do Instituto Meira Mattos (IMM) da Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército. 
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empresa, além de aproximar o conhecimento e competências organizacionais às novas pro-

postas. Trata-se, portanto, da seleção daquelas oportunidades que são interessantes e viáveis à 

organização. 

A última etapa do processo de inovação é denominada de implementação. Ela consiste 

em realizar as ideias, já aprovadas, combinando diferentes formas de conhecimento, esforços 

e competências, sejam elas internas ou externas. Nas fases iniciais do processo, o grau de in-

certeza é elevado e somente diminui ao longo desta fase do processo, graças à obtenção de 

aprendizado através de experimentos (tentativas e erros) e de melhor compreensão teórica que 

vai se adquirindo, eliminando os empecilhos do conceito original e tecendo uma teia de busca 

e soluções de problemas (PAVITT, 2005; TIDD, BESSANT; PAVITT, 2008).  

 

3.5 A MASSA DE ELEMENTOS DO CAMPO OBSERVACIONAL 
 

Após a apresentação do Campo Observacional, do Ponto de Vista Analítico e de uma 

breve contextualização, onde foram abordados termos como Defesa, não-guerra, Poder Naci-

onal e Expressões do Poder, dá-se início às discussões sobre os principais étimos e suas inter-

relações. Para isso, torna-se importante descrever o fenômeno que está sendo tratado, demons-

trando não só a sua estrutura aparente, como também a forma como os Elementos desta estru-

tura se relacionam. 

De acordo com Thiry-Cherques (2008), para arbitrar os Elementos da Estrutura, é essen-

cial estudar toda a massa de elementos que compõem o Campo Observacional a partir do 

Ponto de Vista Analítico selecionado.   

Ao levantar esta massa amorfa de elementos, é fundamental que o pesquisador não se 

desprenda do Campo e de seu Ponto de Vista. O que existe no Campo é uma massa comple-

tamente amorfa de elementos, que pode ser organizada e começar a tomar corpo de acordo 

com a habilidade do pesquisador em seguir seu Ponto de Vista.  

Thiry-Cherques (2008) alerta que o pesquisador deve observar o que existe procurando 

isolar os elementos estáveis, que têm a ver com o ponto de vista analítico e que permitem 

comparar e classificar as relações entre estes elementos. Deve buscar descrever invariâncias 

nos elementos e nas relações em busca do estrutural. Para isso, ele deve desconsiderar os ca-

racteres qualitativos e quantitativos dos elementos, reduzindo as relações a operações.  Por 

exemplo, pode-se descrever uma estrutura de decisão isolando os elementos críticos, os ele-

mentos secundários, os participantes, os interferentes, os não-participantes do processo deci-
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sório, etc. A observação não se destina a verificar exaustivamente o real, mas em representar 

logicamente o real. Destina-se a identificar uma estrutura. 

Para integrarem a estrutura, os elementos devem ter uma classe de referência precisa, 

uma extensão definida e serem recorrentes em várias observações. Por exemplo, a interdição 

(classe de referência), do incesto (extensão definida) é recorrente em muitas socieda-

des.(THIRY-CHERQUES, 2008). Por essa razão, os Elementos do Corpus devem ser identi-

ficáveis e numeráveis. Eles devem ter relações entre si. Busca-se responder aos seguintes 

questionamentos: quais os fatos em si mesmos? Que processos concretos produzem? Quais 

suas relações com o conjunto? Quais as circunstâncias em que ocorrem? Quais os limites do 

campo? 

Não se pode perder de vista que, após o levantamento da massa amorfa de elementos e 

arbitragem do Corpus de Elementos da pesquisa, proceder-se-á à análise variacional, que, 

como já foi dito, consiste em fazer mudar o modelo, em experimentar (THIRY-CHERQUES, 

2008). 

 

3.5.1 O Sistema de Defesa, o Iceberg e a Pirâmide de Defesa 
 

Para começar a constituir o Corpus de Elementos da pesquisa e, por conseguinte, a Estru-

tura, é importante entender um pouco mais sobre o segmento estudado. Para que a expressão 

militar do Poder Nacional (Forças Armadas) cumpra adequadamente as atividades de não-

guerra, ela necessita de sistemas de armas e de equipamentos modernos; de pessoal qualifica-

do para empregar estes meios de emprego militar; e de uma cultura organizacional, que é ca-

racterizada pela doutrina militar, que determina a forma de organizar, preparar e empregar o 

Poder Militar. Estes três componentes caracterizam o que este pesquisador denominou de Sis-

tema Militar de Defesa (Figura 5). Sua elaboração foi inspirada no triangulo do Sistema de 

Engenharia, existente no manual C5-1, chamado de Emprego da Engenharia do Exército Bra-

sileiro (BRASIL, 1999b). 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 5: Representação dos vértices do Sistema Militar de Defesa 
                   Fonte: Elaborada pelo autor 
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Interpretando o Triangulo do Sistema Militar de Defesa (Figura 5) sob Ponto de Vista 

Analítico selecionado (Inovações no setor de Defesa) e tendo como premissa a certeza de que 

os vértices são interdependentes, pode-se inferir que qualquer inovação que ocorra em um 

deles poderá motivar inovações nos demais.  Ou seja, uma inovação doutrinária, pode induzir 

a inovações nos MEM, pela incorporação de tecnologias. O contrário também é verdadeiro, as 

inovações tecnológicas incorporadas num determinado produto de Defesa, poderá conduzir a 

inovações doutrinárias. Nas próximas seções, este assunto será explorado com maior profun-

didade. 

A representação do Sistema Militar de Defesa (Figura 5) ajuda a entender mais sobre o 

Campo Observacional. Em outros países também existem diagramas parecidos para facilitar a 

interpretação e a integração do sistema. No Exército dos EUA, por exemplo, a representação 

se faz pelo acrônimo: DOTMLPF, que significa: doctrine, organization, training, material, 

leadership, personnel and facilities (FERNANDES, 2010, p.69). De acordo com Fernandes 

(2010, p.69) o Comando de Instrução e Doutrina do Exército dos EUA (U.S. Army Training 

and Doctrine Command - TRADOC) adota esta sigla, acreditando que a mesma contribui para 

o entendimento de como desenvolver e integrar conceitos para as Forças Armadas america-

nas. No Brasil, há estudos incluindo a letra “I” ao acrônimo (DOTMLPF-I), indicando a ne-

cessidade de se pensar na questão da interoperabilidade, ou seja, na operação conjunta das 

Forças Armadas. 

Em relação ao vértice Material (MEM / PRODE) da Figura 5, especificamente, pode-se 

dizer que, normalmente, os sistemas de armas e equipamentos são produtos de defesa de alto 

valor agregado, de longo prazo de desenvolvimento, de baixa escala de produção e que de-

mandam intensivo uso de tecnologias inovadoras. Além disso, eles requerem tratamento dife-

renciado quanto a sigilo e exportação, sendo, justamente por estas razões, regulados por trata-

dos internacionais. Por este motivo, eles estão sendo concebidos, desenvolvidos e produzidos, 

em maior escala, por países tecnologicamente avançados, com poder de embargo sobre poten-

ciais interessados nestes produtos. A dependência externa de produtos desta natureza pode por 

em risco a atuação da Expressão Militar do Poder. Por outro lado, também, há uma série de 

produtos de tecnologia dual, da qual a sociedade se beneficia dos esforços científicos e tecno-

lógicos desenvolvidos na área militar e vice-versa. 

Por exemplo, de acordo com o General Rocha Paiva, ex-comandante da ECEME (Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército), sem um satélite próprio, o “País depende de es-

trangeiros para proteger suas riquezas, fluir informações militares e até controlar o tráfego 
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aéreo”. Em tempo de paz, por onde circulam as informações mercadológicas ou outra nature-

za sigilosa? Quais os riscos de a Nação sofrer um ataque cibernético? Em caso de calamidade 

pública ou desastres naturais, até que ponto as informações meteorológicas serão confiáveis? 

Como controlar a entrada de armas e drogas em uma imensa fronteira permeável sem tecno-

logias apropriadas e nacionais? Ao contrário das principais nações desenvolvidas e emergen-

tes do mundo, o Brasil não tem controle nem ao menos sobre um dos quase mil satélites que 

estão em órbita no mundo hoje. A Índia, por exemplo, tem seis deles dedicados a ela e a Chi-

na, outros 60 (FLORES, 2011). Desde 1998, todas as informações brasileiras que trafegam 

pelo espaço – sejam elas militares, governamentais ou de empresas privadas nacionais – pas-

sam por satélites privados, controlados por uma única empresa mexicana (Star One internaci-

onal).  

Em duas ocasiões pelo menos o Brasil sofreu os efeitos desta dependência ainda que de 

maneira indireta. Em 1982, durante a Guerra das Malvinas, um dos satélites meteorológicos 

que fornecia imagens para o governo foi reposicionado pelos Estados Unidos e deixou de for-

necer informações sobre o clima em todo o Hemisfério Sul durante dois meses. Em 2005, 

segunda a Agência Espacial Brasileira, por conta do furacão Katrina, os americanos precisa-

ram usar toda a potência de varredura de seus satélites para rastrear o fenômeno, reduzindo a 

frequência das imagens da América do Sul e do Brasil.  

A questão do satélite serve apenas para exemplificar a dependência externa do Poder Mi-

litar, mas não é só esta dependência que compromete o Poder Nacional. Muitos outros meios 

de emprego militar são adquiridos no exterior, quando poderiam ser produzidos no País, por 

empresas brasileiras, fortalecendo não somente a expressão econômica, mas a militar e a psi-

cossocial, já que contribuiria com a geração de empregos no País. Sem falar na científica e 

tecnológica que ganha quando se aplica recursos econômicos para pesquisa e desenvolvimen-

to de produtos e serviços de alta tecnologia. Obviamente não são todos os produtos que de-

vam ser produzidos no País, mas sim aqueles considerados produtos estratégicos de Defesa17. 

Além do triangulo do sistema militar de Defesa, outro modelo teórico que ajuda a consti-

tuir a massa amorfa de elementos advém da pesquisa de Cunha e Amarante (2011). O Ice-

berg e a Pirâmide de Defesa (Figura 6), elaborados pelos autores, auxiliam a compreender 

quem são os agentes formadores do campo e como eles se relacionam.  

                                                           
17Produto Estratégico de Defesa: são bens e serviços que pelas peculiaridades de obtenção, produção, 
distribuição, armazenagem, manutenção ou emprego possam comprometer, direta ou indiretamente, a 
consecução de objetivos relacionados à segurança ou à defesa do País.(BRASIL, 2006). 
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De acordo com Cunha e Amarante (2011, p. 17), o bloco mais elevado da “Pirâmide de 

Defesa” refere-se à consciência do Estado sobre a necessidade de Defesa, sendo ocupado pe-

los setores responsáveis pela definição da política e da estratégia nacionais de Defesa, especi-

almente, os agentes públicos: do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Aqui são abriga-

dos os estudos sobre as aspirações, as potencialidades e as vulnerabilidades do País, tratados 

os assuntos de caráter político e estratégico, relativos à Defesa, e avaliadas as probabilidades 

de surgimento de ameaças, crises e guerras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O segundo bloco concentra as Forças Armadas, a Expressão Militar do Poder Nacional, a 

capacidade da sociedade de combater o que considera “novas ameaças”. A política e a estra-

tégia militares, as hipóteses de emprego e o trato dos assuntos relacionados às operações e à 

logística das operações militares de guerra e não-guerra estão aqui representados. O terceiro 

bloco apresenta a Base Industrial de Defesa, suporte das forças combatentes em termos de 

conhecimentos, sistemas, equipamentos, materiais, serviços e tecnologia. Trata-se de um ele-

mento complexo da estrutura. Todos os seus elementos (instituições e empresas), com dife-

rentes especializações e difícil relacionamento, precisam operar de forma harmoniosa para 

produzir os materiais e serviços do setor de Defesa. 

O quarto bloco representa a “base nacional”, sustentáculo de toda a estrutura de defesa, 

provedora dos recursos básicos, tanto humanos como tecnológicos e industriais de base (side-

rurgia, metalurgia, bens de capital, mecânica, eletrônica, material de transporte, química, tele-

comunicações, logística, ou seja, a infraestrutura nacional). 

 

                  ICEBERG DA DEFESA                          PIRÂMIDE DA DEFESA 

 

 

Figura 6 – Iceberg e Pirâmide de Defesa 
Fonte: Cunha e Amarante (2011) 
 

Blocos Fragmentados 
 

Blocos Afastados  
 



 

67 

Os autores não citam, explicitamente, mas é possível observar que o formato piramidal da 

estrutura não indica hierarquia entre os agentes e sim o volume, em importância, que cada 

agente representa.  

Cunha e Amarante (2011) acreditam que a “Pirâmide de Defesa”, no País, possui algumas 

distorções. Em primeiro lugar, os blocos reais ainda possuem volume reduzido (em importân-

cia), quando comparado com as ambições políticas, com a performance econômica do País e 

com sua dimensão internacional. Os autores citam como exemplo: as poucas instituições pú-

blicas do Executivo e do Legislativo que tratam do tema da Defesa; e o descontínuo orçamen-

to militar, reconhecidamente insuficiente. Em segundo lugar, os blocos atuais estão afastados 

uns dos outros, indicando a dificuldade de interação entre eles. Os exemplos citados são: seto-

res públicos ainda evitam tratar de assuntos militares; e alguns setores das Forças Armadas, 

por diversos motivos, optam, muitas vezes, por comprar meios e equipamentos de defesa no 

exterior. 

Focando-se, por outro lado, na figura do “Iceberg de Defesa”, vê-se que na base está o se-

tor de geração, de manutenção e de transmissão do conhecimento acumulado por todas as 

gerações no mundo: a universidade. Na universidade realizam-se o ensino e a pesquisa. Ela é 

a “ferramenta” desenvolvida pela sociedade para ampliar a base de conhecimentos científicos. 

Esse papel exclusivo da universidade não impede que nos laboratórios universitários se reali-

ze alguma pesquisa aplicada, na busca de soluções objetivas para problemas previamente de-

finidos. No Brasil, os institutos militares de engenharia ocupam um lugar de destaque neste 

setor (AMARANTE, 2012) 

Imediatamente acima da base (universidade), estão os centros de pesquisas e desenvolvi-

mento que se dedicam, preferencialmente, à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento experi-

mental. De acordo com Cunha e Amarante (2011), “o ensino e a pesquisa básica, praticamen-

te, não se realizam em centros de pesquisa, só ocorrendo essa atividade quando necessária 

devido à especificidade”. Na realidade, eles se aproveitam de conhecimentos adquiridos nas 

universidades e os transforma, buscando a obtenção de meios de emprego militar a serem dis-

ponibilizados para a realização das operações militares. Nos centros de pesquisas e desenvol-

vimento realiza-se um trabalho sistemático com a tecnologia militar, objetivando tanto o de-

senvolvimento de novos produtos e o estabelecimento de novos processos, quanto o melho-

ramento técnico ou operacional daqueles já existentes.  

Sobrepostas aos centros de P&D estão localizadas as empresas de engenharia, construto-

ras da infraestrutura, as quais se apropriam de conhecimentos já disponíveis, não necessitando 
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realizar pesquisa. Elas são responsáveis pela construção das fábricas, das vias de transporte, 

dos portos, ou seja, realizam a base para o funcionamento das empresas industriais e de servi-

ço. Além disso, produzem as obras de arte (pontes, túneis, edifícios, estradas, usinas e outras) 

que permitem o deslocamento e a operação das forças combatentes. 

Continuando a escalada rumo ao topo do Iceberg, depara-se com as empresas industriais, 

responsáveis pela fabricação de todos os meios, sistemas, equipamentos e materiais de defesa.  

Uma vez que o produto ou o serviço esteja disponível, é necessário colocá-lo em serviço 

e disponibilizá-lo para o emprego na Defesa. Surgem, então, as empresas de serviço, que cui-

dam da distribuição, da utilização e da manutenção de produtos, ou seja, provém o apoio lo-

gístico, valendo-se do conhecimento tecnológico para garantir o funcionamento dos meios de 

combate, durante as operações militares. 

Por fim, a parte visível do Iceberg, localizada acima da linha d’água, representa os produ-

tos e serviços tecnológicos disponibilizados para a Defesa. Conforme se observa, o “Iceberg 

de Defesa”, funcionalmente, é uma estrutura complexa composta de várias instituições e em-

presas, com diferentes especializações, de difícil relacionamento e, por vezes, de conflitantes 

interesses, que precisaria operar de forma harmoniosa para produzir os materiais e serviços 

necessários às forças combatentes (AMARANTE, 2012). 

 

 

3.5.2 A Guerra  Omnidimensional e as inovações no setor de Defesa 

 
Também, com intuito de compor a Massa Amorfa De Elementos, acredita-se ser neces-

sário e oportuno abordar, também, sobre o elemento “guerra” e seus condicionantes no mo-

mento atual.  A guerra é um fenômeno social que se caracteriza pelo choque violento entre 

vontades coletivas conflitantes, dispostas a empregar todos os meios, recursos e capacidades 

que lhe estejam disponíveis para submeter, debelar ou transformar a vontade oponente e, as-

sim, satisfazer a sua própria. Deste conceito, destacam-se dois elementos: o caráter violento 

da guerra e sua origem com base em vontades coletivas divergentes (CLAUSEWITZ apud 

PARET, 2003). O entendimento preciso a respeito destes dois elementos é muito importante 

para a definição das estratégias a serem utilizadas na condução das guerras ou na maneira de 

evitá-las e interpretá-las. 

Basicamente, as estratégias relativas às guerras seguem uma das três seguintes linhas es-

tratégicas fundamentais – a linha das estratégias dissuasivas, a das persuasivas e a das destru-

tivas. As dissuasivas são as que buscam impedir a formação de vontades coletivas conflitan-

tes ou a desestimular que tais vontades, já existentes, concorram para o emprego do choque 
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violento como alternativa para efetivação de seus objetivos. Isto se dá, fazendo saber ou crer 

ao oponente que esta alternativa lhe custaria um preço muito elevado em perdas de toda or-

dem. São exemplos desta linha estratégica as ações da diplomacia, a utilização dos mecanis-

mos de pressão econômica internacional, a demonstração de força militar, a presença militar, 

a projeção do poder e a dissuasão nuclear (ARON, 1962; BEAUFRE, 1998). Esta é uma estra-

tégia importante para países pacíficos como o Brasil. 

Já as estratégias persuasivas dizem respeito àquelas que buscam a mudança das estraté-

gias já implementadas ou em andamento por parte dos oponentes, particularmente, aquelas 

estratégias que se valem do conflito armado deflagrado. Assim, esta linha estratégica visa a 

debelar ou a transformar a vontade coletiva oponente, desgastando-lhe tanto em seus meios, 

recursos e capacidades, quanto em sua possibilidade de atuação por meio da ação violen-

ta.  São exemplos deste tipo de estratégia as já citadas (diplomacia, pressão econômica, etc.), 

mas também as guerras irregulares de resistência, os movimentos de insurgência e as ações 

terroristas, cujos perpetradores não possuem recursos suficientes para optarem por uma estra-

tégia destrutiva definitiva (SUN TZU, 1983). Entretanto, destaca-se que esta opção não é ex-

clusiva de coletividades sem meios suficientes para empreender uma linha destrutiva. A opção 

persuasiva também poderá ser adotada por coletividades que julguem ser suficiente conduzir 

um conflito violento limitado, visando tão somente à transformação da vontade oponente por 

meio da combinação de ações diretas e indiretas, buscando a surpresa e o desgaste do oponen-

te (LIDDELL HART apud PARET, 2003). 

Por último, têm-se as estratégias destrutivas, que são aquelas que empregam o choque 

violento, em sua plenitude máxima, visando a eliminar os meios, os recursos e as capacidades 

oponentes a fim de submeter definitivamente a vontade coletiva conflitante. São exemplos 

desta linha as guerras regulares clássicas e os conflitos convencionais, mas também as opera-

ções militares de contraterrorismo e de contrainsurgência, empreendidas por tropas numérica 

e materialmente superioras contra coletividades restritas, uma vez que, via de regra, a estraté-

gia comum do lado superior é a destruição definitiva da capacidade de violência do oponente 

(CLAUSEWITZ , 1993). 

Feitas estas considerações, verifica-se que, ao longo do tempo, de um conflito para ou-

tro, novas dimensões de atuação militar foram sendo incorporadas ao campo de batalha, indu-

zindo mudanças e impondo constantes modernizações na estruturação e nos meios de empre-

go dos exércitos. Sem dúvida, as inovações foram as grandes responsáveis pela incorporação 

destas novas dimensões no campo de batalha. No entanto, se, por um lado, as inovações tec-
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nológicas, graças à ampliação das capacidades dos elementos beligerantes, desempenharam 

um papel muito relevante na incorporação das novas dimensões do campo de batalha, por 

outro, foram as inovações não-tecnológicas os fatores determinantes para que as transforma-

ções dos exércitos fossem concretizadas.  

O Quadro 4, apresenta o relacionamento das inovações tecnológicas com as não-

tecnológicas. Nele, pode-se observar alguns exemplos da combinação das inovações tecnoló-

gicas com as não-tecnológicas18  que possibilitou o avanço das concepções estratégicas, a 

modernização material dos exércitos e a transformação militar. Em decorrência disso, a incor-

poração de novos espaços de atuação do poder militar permitiu o estabelecimento de objetivos 

mais ousados, cuja conquista se refletiu em efeitos favoráveis aos detentores das melhores 

capacidades tecnológicas e das doutrinas militares mais originais, desequilibrando sobrema-

neira os desdobramentos das guerras seguintes. 
 

  Quadro 4: Dimensões do campo de batalha e inovações 

DIMENSÕES INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
INOVAÇÃO 

NÃO-TECNOLÓGICA 

Linear 
Arco e flecha, Catapulta (300 a.c), Arma 

de fogo (1300) 

Combate corpo a corpo e linhas contí-
nuas de atiradores. Inf x Cav – Ponto 

decisivo. 

Profundidade 
Canhão (1305) 

Carro de Combate (1914) 

Guerras Napoleônicas 
Clímax na IIGM com Blitzkrieg 

Forças Especiais 
Aproximação indireta (L. Hart) 

Espacial      (aé-
reo/ subaquático) 

Avião (1906) 
Submarino (1620) e de propulsão nuclear 

(1954) 
Helicópteros (1936) 

Radar (1935), VANT 

Reconhecimentos na I GM e caças e 
bombardeiros na II GM 

Campanha aero-estratégica (Golfo). 

Intangível 

- Computador (1939) e Sistema Operaci-
onal (1960); 

- Satélite (1957), Internet (1969), realida-
de virtual (1989); 

- Espectro eletromagnético; 
- Redes sociais (1995) etc. 

Fim da Guerra Fria, RAM, Novas 
ameaças e, surgimento de conceitos 
como Guerra Cibernética, Centrada 
em redes, Guerra Psicológica etc. 

  Fonte: Adaptado de Martins-Mota e Franco-Azevedo (2012) 
 

De acordo com Amarante (2008), até o início da Revolução Industrial, a humanidade 

observava o surgimento de uma única tecnologia de impacto a cada 228 anos. Porém, nos 
                                                           
18 As inovações não-tecnológicas são aquelas soluções inovadoras, obtidas por meio de um pensamento original, 
fora dos padrões convencionais da época, por meio das quais a estrutura dos exércitos é reorganizada e a 
doutrina militar vigente é readaptada às novas possibilidades tecnológicas, às novas demandas e aos novos 
desafios surgidos, gerando uma vantagem estratégica (ou tática) fundamental para a obtenção da vitória militar 
(GFIID, 2012). 
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últimos 260 anos, surgiram em média uma a cada 4 anos. Com esta explosão tecnológica, que 

caracteriza o início da Era da Informação ou do Conhecimento (CATELLS, 1996), constata-

mos que as guerras recentemente travadas, como a Guerra do Golfo (1990), a Guerra do Ira-

que (a partir de 2003) e do Afeganistão (a partir de 2001) e a Guerra Global Contra o Terror 

(a partir de 2001), têm revelado que os conflitos estão ocorrendo em todas as dimensões do 

campo de batalha, o que permite defini-los como Guerras Omnidimensionais.  

Este fato demonstra a importância fundamental de que todas as Expressões do Poder 

Nacional estejam habilitadas e comprometidas a atuarem nos novos espaços criados pela in-

corporação de novas dimensões do campo de batalha, conforme sugere a nova Estratégia de 

Defesa Nacional, aprovada em 2012. Ou seja, a Defesa Nacional deixou de ser função exclu-

siva dos poderes naval, terrestre e aeroespacial, passando a depender de todas as expressões 

do Poder Nacional operando conjuntamente por meio de seus órgãos e agências.  

No cenário atual, marcado por novas formas de ameaças, que surgem pelo incremento 

tecnológico e informacional, ao invés de aumento de efetivos militares, verifica-se uma redu-

ção de efetivos militares (Alemanha, França, Chile etc.) ao mínimo indispensável para garan-

tir a presença territorial. Isto significa o fim da Guerra? Ou as nações tecnologicamente mais 

desenvolvidas perceberam uma nova forma de obterem vantagens e outros meios de coerção 

sobre as demais nações? 

Com certeza, há uma aceitação da redução do uso da violência armada para resolução 

de conflitos e a interpretação de que há outro caminho para se atingir o mesmo resultado. Este 

caminho é representado pela Guerra Ominidimensional. Uma guerra que não será caracteriza-

da por uma única dimensão ou espaço (tangíveis ou não); nem por uma ou por outra tecnolo-

gia. Será uma guerra caracterizada pela multidimensionalidade e pela utilização de toda tecno-

logia disponível em todo espaço possível.  

A guerra está renascendo com outro formato. O ataque financeiro realizado por George 

Soros no Sudeste Asiático, os ataques terroristas conduzidos por Osama Bin Laden às embai-

xadas norte-americanas e ao World Trade Center, o ataque com gás Sarin no metrô de Tó-

quio, realizado pelos discípulos de Aum Shinri Kyo, os ataques cibernéticos de 2007 e 2009 e 

a devastação causada por Morris Jr. na Internet, todos estes são eventos cujos graus de des-

truição são comparáveis aos de uma guerra convencional. Estes acontecimentos representam 

uma forma embrionária de um novo tipo de guerra, na qual os Princípios de Guerra não mais 

indicarão “o emprego da força armada para compelir um inimigo a submeter-se”, e sim, “a 

utilização de todos os meios, militares e não-militares, letais e não-letais, para compelir o ad-
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versário a submeter-se” (LIANG; XIANGSUI, 1999). Infere-se, portanto, que toda nação, 

ainda que de índole pacífica, como o Brasil, precisará estar preparada para se defender em 

todas as dimensões do campo de batalha, ou seja, defender-se contra a Guerra Omnidimensio-

nal (MARTINS-MOTA; FRANCO-AZEVEDO, 2012) 

A análise e o planejamento para se contrapor a uma Guerra Omnidimensional devem ser 

realizados levando-se em consideração a evolução do conflito: ataques financeiros; cibernéti-

cos; batalhas baseadas em rede, com alvos estratégicos; suspensão temporária ou total da rede 

de internet ou de suas funcionalidades; ataques terroristas discretos ou de grande impacto. 

Todas estas ações fazem parte de uma escalada do conflito, que pode culminar num combate 

militar tradicional de segunda e terceira dimensão. Em outras palavras, em dado momento, a 

guerra pode estar sendo travada em uma dimensão e noutro, ser consolidada em uma dimen-

são distinta. O conflito poderá ser vencido sem um único disparo, evidenciando competência 

de uma das partes para obter a vitória sem a violência militar, o que não quer dizer que não 

tenha havido violência política, econômica, tecnológica ou de outra ordem (MARTINS-

MOTA; FRANCO-AZEVEDO, 2012). 

A guerra está se submetendo às mudanças tecnológicas e do sistema de mercado e será 

desencadeada de formas atípicas. No entanto, a despeito das formas que a violência possa 

assumir, a guerra continuará sendo um confronto violento, e as mudanças, em sua aparência 

externa, não impedirão que ela continue a ser regida pelos Princípios de Guerra que sempre 

nortearam as ações militares. Da mesma forma, o axioma de Clausewitz - “A guerra é a conti-

nuação da política por outros meio...” (CLAUSEWITZ, 1993) – continuará a valer e até se 

fortalecer. A grande diferença é que, num futuro previsível, as operações militares não consti-

tuirão mais a totalidade da guerra e, ao contrário, formarão uma das dimensões de um espec-

tro multidimensional. Tal espectro poderá incorporar a dimensão da guerra não-militar: guerra 

ecológica; comercial; financeira; centrada em redes interativas e outras (LIANG;  

XIANGSUI, 1999). 

Conjectura-se, também, que a guerra do futuro desenvolver-se-á, simultaneamente, tan-

to no espaço macroscópico, como também no espaço mesoscópico e no espaço microscópico, 

cada qual definido por suas propriedades físicas e tecnológicas específicas, e que no seu todo 

configurarão um extraordinário campo de batalha, sem precedentes nos anais da história da 

guerra (LIANG; XIANGSUI, 1999). 
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Pode-se dizer, ainda, que, com a ambiência tecnológica dos tempos que estão por vir, 

onde o “espaço nanométrico19” já se manifesta no rastro das redes interativas, há algum indí-

cio de que a guerra pode ocorrer, até, sem o envolvimento direto de seres humanos. As armas 

de hoje podem ser consideradas anacrônicas, pelo fato de suas características básicas de em-

prego ainda serem mobilidade e poder letal. 

Até mesmo as chamadas “bombas inteligentes”, dotadas de sistemas de guiamento de 

precisão e outras armas semelhantes ditas de “alta-tecnologia”, não acrescentaram inovações 

concepcionais, ou seja, apenas os seus elementos de arquitetura estrutural e de inteligência 

foram inovados ou aprimorados. Para o futuro, serão necessárias armas com novas concep-

ções, capazes de fornecer vantagem competitiva aos exércitos, pela agregação de poder não-

letal ao tradicional poder da “pólvora”. Isso sim garantirá poder dissuasório. Portanto, o fe-

nômeno da Guerra Omnidimensional demonstra a importância de uma gestão única das ino-

vações tecnológicas e não-tecnológicas no setor de Defesa e da importância que ambas possu-

em para o Poder Dissuasório do País.  

 

3.5.3 Cultura Organizacional e Cultura de Inovação: implicações na Defesa  
 
 

3.5.3.1 Cultura e sua interface com a doutrina militar 
 

 

 

Os estudos sobre cultura organizacional e de inovação, conforme se abordou na introdu-

ção deste trabalho, são de fundamental importância para compor a massa amorfa de Elemen-

tos do campo. Porém, este pesquisador compreende que, antes da discussão sobre estes dois 

aspectos seja relevante abordar sobre o entendimento do termo Cultura.  

De acordo com Thiry-Cherques (2008), o termo, em si, é polissêmico. O seu significado 

no contexto dos estudos organizacionais e administrativos é diverso do das disciplinas que o 

estabeleceram, a antropologia e a etnologia. O conceito também varia conforme a época e 

lugar. Para o autor, o termo designa diferentes domínios: i) o dos levantamentos sobre a fonte, 

a natureza e os limites dos valores não econômicos nas organizações; ii) o do conjunto de 

condutas, condições e maneiras de proceder no meio onde a organização está ou será instala-

da; iii) o da idealização referida à conduta individual e coletiva dos membros da organização. 

Dentro deste enfoque, Hall (1984) afirma que a cultura possui três características: “ela 

não é inata, e sim aprendida; suas distintas facetas estão inter-relacionadas; ela é compartilha-

da e de fato determina os limites dos distintos grupos”. A cultura é o meio de comunicação do 

                                                           
19De nanotecnologia. 
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homem. Quando um individuo está inserido em um grupo, ele adquire capacidade de adapta-

ção à realidade daquele grupo. Neste sentido, uma vez que a cultura tem essa possibilidade de 

transformar o indivíduo, ela, em sentido contrário, sofre influencias dos indivíduos do grupo.  

Por outro lado, Schein (2004, p.17) argumenta que a cultura pode ser considerada como 

um “padrão de suposições básicas (atitudes, valores, crenças, normas e costumes) que são 

compartilhadas por um determinado grupo para resolução dos problemas inerentes ao seu 

cotidiano”. Suposições essas que devem ter funcionado bem o suficiente para serem conside-

radas válidas e, portanto, serem retransmitidas a novos membros, como sendo a maneira cor-

reta de perceber, pensar e sentir em relação a tais problemas. Neste sentido, Hofstede (1998) 

corrobora a crença de que a “Cultura é uma característica coletiva e não individual”. 

Pires e Macêdo (2006, p.91) compartilham a crença de Schein (2004) de que a “cultura 

expressa os valores e as crenças que os membros desse grupo partilham. Tais valores manifes-

tam-se por meio de símbolos, como mitos, rituais, histórias, lendas e uma linguagem especia-

lizada, orientando os indivíduos de uma referida cultura na forma de pensar, agir e tomar de-

cisões”. Este conceito é muito parecido com o que, nas ciências militares, se denomina de 

doutrina militar, termo já exposto anteriormente, mas que vale a pena replicar neste momen-

to: 

Doutrina Militar é o conjunto de valores, princípios, conceitos, normas, métodos 
e processos que têm por finalidade estabelecer as bases para a organização, o prepa-
ro e o emprego das Forças Armadas (BRASIL, 2008b). 

 
 
 

3.5.3.2 Cultura brasileira e suas implicações 
 

Do exposto, acredita-se que para compreender a cultura local ou de um determinado se-

tor, seja necessário entender a cultura de uma nação, de sua sociedade e de seus valores e con-

cepções de vida. Partindo dessas considerações, é que se torna importante, também, a contex-

tualização da cultura brasileira, visto que as características culturais do País tendem a se refle-

tir nas culturas organizacionais e, por conseguinte, na cultura do setor de Defesa. A realidade 

da cultura brasileira é muito complexa. A tentativa de se levantar suas características não é 

recente. Vários estudos e pesquisas vêm sendo desenvolvidas com este intuito. Entre eles, 

pode-se citar os estudos realizados por Hollanda (1989), Azevedo (1958), Moog (1981), Da-

Matta (1983 e 1997), Martins (1997), entre outros. Cada um deles deu interpretações distintas 

e pesquisaram sobre os mais variados aspectos da cultura brasileira. Moog (1981) apresentou 

alguns traços característicos da civilização brasileira: geografia que leva ao isolamento e pro-
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duz o individualismo; religiosidade mais instintiva e desordenada; sentido predatório-

extrativista.  

Hollanda (1989), visando interpretar o tipo nacional brasileiro, estudou diversas aspectos 

da cultura brasileira, isolando aqueles que considerou mais importantes, que, segundo ele, 

são: culto da personalidade; dificuldade para o cooperação e para a coesão social; presença de 

traços decorrente de sua colonização por aventureiros; ausência de culto ao trabalho; cultura 

ornamental e cordialidade presentes como características marcantes. Já Azevedo (1958) apre-

sentou como traços característicos da psicologia do povo brasileiro: afetividade, irracionalida-

de e misticismo; religiosidade católica popular, cultivo da docilidade; sobriedade diante da 

riqueza; vida intelectual e literária de superfície, erudição não-prática; individualismo não-

criativo, atitude antissocial; atitude de tirar proveito em relação ao Estado. 

DaMatta (1997), por sua vez, argumentou que o Brasil é uma sociedade sui generis e 

apresenta múltiplos eixos ideológicos, como a hierarquia e o individualismo, sem que sejam 

hegemônicos e competitivos, mas complementares. Para o autor, os valores culturais são 

transmitidos para as pessoas pelo processo de socialização e consolidados com sua prática 

social no cotidiano das instituições sociais como família, escola, religião e nas organizações.  

Por outro lado, considerando a totalidade dos elementos presentes na cultura brasileira, 

Freitas (1991), uma das autoras nacionais mais referenciadas sobre o tema, argumenta que 

mudanças culturais podem ser administradas pela inclusão de aspectos como:  
 

(...) o comprometimento dos heróis; o reconhecimento de uma ameaça real no 
mundo exterior, fazer dos rituais de transição o elemento-pivô da mudança; treinar 
novos valores e padrões comportamentais; não perder de vista que a mudança é 
promovida pelos insiders, mesmo que receba ajuda externa; construir símbolos tan-
gíveis da nova direção e insistir que a segurança das pessoas (emprego) está assegu-
rada no processo de transição (FREITAS,1991, p.117). 

 

 

3.5.3.3 Cultura organizacional no contexto da pesquisa 
 

O estudo do termo Cultura (lato sensu) e dos elementos presentes na cultura brasileira 

são fundamentais para o entendimento da cultura dentro das organizações. Diversos pesquisa-

dores da cultura organizacional baseiam-se no conceito de cultura e, a partir dele, reportam 

para o âmbito das organizações20 para exprimir os padrões de comportamento, das crenças, 

dos valores espirituais e materiais, que são repassados em grupo e para um grupo. Morgan 
                                                           
20Segundo Srour (1992, p.107), organizações  “podem ser definidas como coletividade especializada na produção de um 
determinado bem ou serviço. Elas combinam agentes sociais e recursos e se convertem em instrumentos de “economia de 
esforço” em que ações cooperativas se dão de forma ordenada”. Elas são planejadas de forma deliberada para realizar um 
determinado objetivo e formam unidades sociais portadoras de necessidades e interesses próprios. 
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(1996, p.36), por exemplo, concorda com Hofstede (1983) sobre os argumentos de que a cul-

tura é uma característica coletiva. Para ele, toda organização recebe influência do contexto 

cultural onde se insere. Na visão de Morgan (1996), a cultura organizacional pode ser analisa-

da sob vários enfoques. Entretanto, este trabalho vai se ater à ótica de que toda organização 

está inserida em um espaço cultural e social e é este espaço que determina como a organiza-

ção será administrada. 

Neste sentido, é importante lembrar o trabalho desenvolvido por Fleury e Fischer (1989, 

p.117), que estabelece um link entre cultura e organização. As autoras propõem que a cultura 

é concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso em elementos 

simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade 

organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, como oculta e instru-

mentaliza as relações de dominação. 

De igual forma, Hall (1984) afirma que a principal razão de o ambiente externo fazer par-

te da organização é o fato de nenhuma delas sobreviver por si só. Para o autor, o ambiente da 

organização é um fator crucial para se compreender o que se passa nela e com ela, uma vez 

que nenhuma organização é uma ilha em si mesma. Hall (1984) comenta que, na verdade, a 

organização influencia o ambiente e vice versa. Algumas organizações são influenciadas pelo 

ambiente em algumas épocas, enquanto que outras, por sua vez, influenciam o ambiente em 

outras épocas. É possível que uma organização passe de uma posição à outra, ganhando ou 

perdendo poder no ambiente.  

De outro modo, também são importantes para esta pesquisa, os trabalhos de Alvesson 

(2002) e de Freitas (1991). Ambos “vêm a cultura organizacional como um poderoso meca-

nismo de controle, que visa a conformar condutas, homogeneizar maneiras de pensar e viver a 

organização, introjetando uma imagem positiva dela, onde todos são iguais, escamoteando as 

diferenças e conflitos inerentes a um sistema que guarda um antagonismo e anulando a refle-

xão”. Dentro deste enfoque, o argumento de Srour (1998) contribui para os pensamentos dos 

autores acima, especialmente, quando ele aponta que a cultura é transmitida, assimilada e par-

tilhada e que é resultante de uma aprendizagem socialmente condicionada internamente na 

organização, visto que os agentes sociais adquirem códigos coletivos ou os internalizam. Se-

gundo Srour (1998), a cultura organizacional não é resultado exclusivo da estrutura formal da 

organização, mas também de uma rede informal, sendo esta rede definida por Torquato (1991, 

p.03) como “o somatório dos inputs técnicos, administrativos, políticos, estratégicos, táticos, 
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misturados às cargas psicossociais, que justapõem fatores humanos individuais, relaciona-

mentos grupais, intergrupais e informais”. 

Pode-se dizer, então, que a cultura organizacional é moldada, podendo sofrer mudanças, 

desde que as mesmas sejam feitas de forma planejada, envolvendo todos os membros e crian-

do um comprometimento com a nova postura da organização. A compreensão deste fenômeno 

é fundamental, pois se entende que as pessoas nas organizações não podem ser estranhas às 

representações coletivas, aos ideais, aos valores e sentimentos comuns aos indivíduos das 

culturas a que pertencem. É o que Durkheim (1973) chamou de “consciência coletiva” da so-

ciedade em que estão imersos, no caso: o setor de Defesa. 

Por sinal, é interessante destacar que, no segmento militar da Defesa, os estudos que têm 

explorado o conceito de cultura organizacional no campo das ciências militares incluem apli-

cações como: o uso limitado da força na guerra, obstáculos à inovação militar, os efeitos sobre 

a doutrina, o impacto sobre a capacidade de aprendizagem das organizações militares e lide-

rança. Muitas destas pesquisas argumentam, de maneira persuasiva, que a cultura das forças 

armadas precisa mudar, mas muito poucos explicam, de forma sistemática, como alterá-la. 

 

3.5.3.4 Cultura organizacional – os modelos teóricos clássicos e a cultura  de inovação  

 

 

 

A importância de compreender os pressupostos subjacentes de uma organização, a fim 

de avaliar e, eventualmente, mudar a cultura levou este pesquisador a buscar os melhores mo-

delos para compreender cultura organizacional do setor de Defesa. As concepções mais co-

muns e mais adequadas para avaliação e diagnóstico da cultura militar, em especial, são as 

oferecidas por Edgar Schein, por Geer Hofstede e por Kim Cameron e Robert Quinn. 

O modelo de Schein (2004) apresenta três níveis de cultura: 1) artefatos, 2) normas e va-

lores, e 3) pressupostos subjacentes (Figura 7).  
 

   

 

 

 

 

 

 

Observáveis 

Não-Observáveis NORMAS E VALORES 

PRESSUPOSTOS SUBJACENTES 

ARTEFATOS 

Figura 7: Níveis de Cultura Organizacional (2004). 
Fonte: Adaptada de Schein (2004). 
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Schein postula que as suposições da cultura de uma organização podem ser observadas 

qualitativamente através de artefatos. Estes representam o primeiro nível da cultura. Eles são 

visíveis, mas muitas vezes indecifráveis manifestações físicas, comportamentais e verbais da 

cultura. Artefatos podem ser observados por qualquer pessoa, pois eles representam os ele-

mentos mais acessíveis da cultura. Uniforme, símbolos e aparência (manifestações físicas), 

cerimônias, formaturas militares, rituais, recompensas e punições (manifestações comporta-

mentais), e histórias, lendas, mitos e jargões (manifestações verbais) são exemplos de artefa-

tos. A forma como os militares conversam entre si em reuniões, a estrutura de gráficos em 

PowerPoint, e a condição da sala de conferências são também considerados artefatos. 

Normas e valores compõem o segundo nível e, ao contrário de artefatos, não podem ser 

tipicamente observados. Os valores são mais conscientes do que suposições básicas, mas 

normalmente não estão no primeiro plano das mentes dos integrantes da organização. As 

normas estão intimamente associadas aos valores e são as regras não escritas que permitem 

aos membros de uma determinada cultura saberem o que é esperado de cada um diante de 

uma ampla variedade de situações. Segundo Schein, os novos membros da organização cos-

tuma manter os valores e se adaptam às normas, porque suas suposições subjacentes estimu-

lam e apoiam as normas. As normas e valores, por sua vez, incentivam atividades que produ-

zem artefatos. Como exemplo, uma organização pode ter a suposição de que as pessoas exter-

nas (não membros) à mesma são potenciais ladrões de armas. Esta hipótese conduziria a uma 

norma que tais pessoas não adentrassem a organização sem antes serem identificadas. Um 

artefato deste pressuposto subjacente pode ser, por exemplo, uma placa de sinalização na en-

trada da organização, obrigando os visitantes a se identificarem. 

Os trabalhos sobre a cultura militar utilizando a conceituação de Schein têm como prin-

cipal finalidade a identificação dos artefatos e a busca pelos pressupostos subjacentes. Por 

essa razão, infelizmente, eles têm sua utilidade questionada pois, poucos destes estudos se 

arriscaram a encontrar tais pressupostos em função da dificuldade de avaliá-los no contexto 

militar.  

Em virtude disto, este trabalho, além do modelo de Schein, faz uso da concepção desen-

volvida, nos anos 80, por  Geer Hofstede. Seu trabalho foi estendido por Robert House, du-

rante a década seguinte, culminando com a publicação do trabalho denominado GLOBE Study 

(Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program). Na jun-

ção destes dois trabalhos, são encontrados os melhores argumentos para o contexto da Defesa, 

na visão deste pesquisador.  
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Hofstede (1983), com o interesse em identificar a cultura organizacional de diferentes 

países, ou seja, as distinções fundamentais no modo como pessoas percebiam e interpretavam 

seu mundo, realizou um amplo projeto de pesquisa em 66 subsidiárias da IBM. O trabalho 

que, inicialmente, foi realizado com 116 mil empregados da IBM, em 53 países, posterior-

mente foi estendido às organizações, tendo como resultado a identificação de quatro dimen-

sões básicas, que foram chamadas de: Distância do poder ou Distância hierárquica; Evitação 

da incerteza; Igualdade de gênero, também conhecida como a Dimensão masculinidade ver-

sus feminilidade; e Individualismo versus Coletivismo. 

A Distância do poder ou Distância hierárquica, relaciona-se ao nível de distribuição 

desigual do poder na organização, ao maior ou menor número de níveis hierárquicos na estru-

tura organizacional, à facilidade ou dificuldade de acesso dos que dispõem de menor poder 

em relação aos mais poderosos, à existência de normas, crenças e práticas que enfatizam as 

diferenças entre os níveis hierárquicos. 

O Controle ou evitação da incerteza refere-se à existência de normas, crenças e práticas 

na organização para se evitar a ocorrência de situações inusitadas, incertas, novas, desconhe-

cidas, que possam gerar ameaças que são percebidas por membros da organização, refletindo-

se em desconforto, insegurança, caos ou situações não estruturadas. Estes sentimentos são 

expressos mediante estresse nervoso e uma necessidade de previsibilidade, como regras claras 

e escritas, por exemplo. 

A Igualdade de gênero, também conhecida como a Dimensão masculinidade versus fe-

minilidade, diz respeito às normas, práticas e crenças presentes na instituição relativas à ma-

nutenção, incremento ou tendência à eliminação de papéis diferenciados para homens e mu-

lheres.  

O Individualismo versus coletivismo: o individualismo está ligado a sociedades em que 

os laços entre os indivíduos são perdidos, onde cada um preocupa-se primeiro consigo, en-

quanto o coletivismo é o oposto. Está relacionado às sociedades em que uma pessoa, desde 

seu nascimento em diante, é fortemente integrada a grupos coesos, os quais por toda sua vida 

continuarão a protegê-lo em troca de lealdade incontestável.  

Todas as quatro dimensões do trabalho de Hofstede estão contidas no trabalho de House  

et al. (2004). No entanto esta última (Individualismo versus coletivismo), está discriminada 

em duas partes no projeto GLOBE - Coletivismo institucional e Coletivismo no grupo, refe-

rindo-se ao grau em que a organização enfatiza, reforça, recompensa ações baseadas na indi-

vidualidade das pessoas ou nos grupos a que pertencem, na prevalência dos interesses indivi-
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duais versus grupais, no respeito a cada um, independente de quem seja, no reconhecimento 

da pessoa como ser único, com suas virtudes e defeitos. 

O projeto GLOBE do Doutor House e sua equipe, desenvolvido na década de 90, colheu 

dados de mais de 17.000 gerentes de nível médio em 951 organizações em telecomunicações. 

Sua metodologia resultou na identificação de nove dimensões para interpretar e avaliar a cul-

tura organizacional. O autor aproveitou as quatro desenvolvidas por Hofstede (1983), sendo 

que a dimensão Individualismo versus Coletivismo, foi subdividida em duas (Coletivismo ins-

titucional e Coletivismo no grupo), perfazendo um total de cinco, e acrescentou mais quatro, 

que são: Orientação para o desempenho; Orientação humanista; Orientação para o futuro; e 

Assertividade. 

A Orientação para a realização ou desempenho, diz respeito ao grau em que a organi-

zação incentiva, reconhece, premia os seus membros por esforços ou resultados voltados para 

inovação, qualidade, desenvolvimento, cumprimento de metas, excelência, realizações e deri-

va principalmente dos estudos conduzidos por David McClelland (1972) sobre a necessidade 

de realização e de suas relações com o crescimento e desenvolvimento. Relaciona-se com as 

questões referentes à adaptação externa e integração interna mencionados,  anteriormente, na 

discussão dos pressupostos de Schein. 

A Orientação para afiliação ou orientação humanista refere-se ao nível de incentivo 

proporcionado pela organização para que as pessoas comportem-se de maneira justa, gentil, 

amigável, cuidadosa, generosa, altruísta para com os outros, buscando construir um ambiente 

de trabalho fraterno, em que todos se relacionem bem, como em uma grande família, prote-

gendo os mais fracos, tomando decisões que agradem a todos os envolvidos. 

A Assertividade está, de certa forma, associada a particularidades da dimensão masculi-

nidade versus feminilidade apresentada por Hofstede (2001). Ela foi isolada no projeto GLO-

BE (House et al., 2004) e se relaciona ao nível existente na organização entre a passividade e 

a agressividade nas relações entre os indivíduos, na adoção de comportamentos decisivos, de 

defesa da própria opinião, da prática de se abordar os assuntos de forma direta. 

A Orientação para o futuro relaciona-se às crenças e práticas da organização que valo-

rizam comportamentos dos indivíduos, envolvendo planejamento de longo prazo, preparação 

pessoal para o amanhã,  para fixação no futuro e atualização constante. Tem origem princi-

palmente nos trabalhos de Kluckhohn e Strodtbeck (1961) sobre a dimensão orientação no 

passado, presente e futuro e apenas superficialmente naquela identificada por Hofstede e 
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Bond (1988) como "Confucian work dynamism" e mencionado na mais recente dimensão 

(quinta) adicionada por Hofstede (2001): Orientação a longo prazo versus curto prazo. 

Por último, será apresentado um modelo com menor número de dimensões, que foi ori-

ginalmente concebido por Quinn e Kimberly (1984), intitulado de Competing Value Frame-

work ou Valores Competitivos, que posteriormente foi e reeditado por Cameron e Quinn 

(2007, 2011). O modelo procura estabelecer perfis culturais das organizações como forma de 

classificar e entender as características da cultura das organizações, propondo a utilização de 

instrumentos para o diagnóstico, interpretação e implementação dos processos de mudança. 

Apesar dos autores reconhecerem na cultura elementos de diferenciação e fragmentação, eles 

consideram que a força da cultura está na habilidade de fazer com que as pessoas continuem 

juntas, de forma a superar a fragmentação e a ambiguidade características do ambiente exter-

no, conduzindo a organização na direção do sucesso. Entendem que a cultura é gerenciável e, 

portanto, passível de mudança.   

O modelo foi elaborado a partir de pesquisa empírica, mediante levantamento sobre a 

forma como pensam as pessoas nas organizações, quais são seus valores e premissas, e os 

modos com elas processam as informações. Partindo de 39 indicadores de efetividade organi-

zacional, a análise estatística permitiu identificar duas grandes dimensões bipolares e quatro 

clusters. A primeira dimensão bipolar diferenciou critérios de efetividade que enfatizavam 

flexibilidade e dinamismo de um lado, contra estabilidade, ordem e controle de outro. Isto 

quer dizer que algumas empresas são eficazes porque mudam e inovam, enquanto outras em 

função de serem tradicionais, previsíveis e mecanicistas – o que apesar de parecer contraditó-

rio, é possível, dependendo dos setores em que atuam. A segunda dimensão bipolar varia a 

partir de critérios que enfatizam a orientação interna, onde a efetividade organizacional é dada 

em função da integração de pessoas, em oposição à orientação externa, de diferenciação, pau-

tada na competição com as demais organizações. A interação das quatro dimensões origina-

ram quatro quadrantes ou quatro tipos de cultura: grupal ou clã; inovativa ou adhocrática; 

hierárquica; racional ou mercado (Figura 8).  

As denominações de cada quadrante não foram atribuídas aleatoriamente, mas sim resul-

taram da literatura acadêmica que explica como, ao longo do tempo, valores organizacionais 

diferentes associam-se a diferentes formas ou tipos de organizações.  
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A tipologia do Clã ou Grupal é um tipo de cultura organizacional que apresenta elevada 

flexibilidade e foco interno.  Neste tipo de cultura é pressuposto que a melhor forma de se 

obter resultados é por meio de equipes de trabalho. Por essa razão, os clientes são vistos como 

parceiros. A organização preocupa-se com o desenvolvimento de um ambiente de trabalho 

humano, e a tarefa da liderança é a facilitação à participação, comprometimento e lealdade. A 

valorização e as recompensas são baseadas na realização da equipe e não no desempenho in-

dividual. 

A cultura Hierárquica também tem foco interno, mas está mais preocupada em longo 

prazo e com aspectos como estabilidade, previsibilidade e eficiência. Normalmente, demons-

tra valores e normas associadas à burocracia. O ambiente de trabalho é formal e estruturado, 

com diversos níveis hierárquicos, Os procedimentos, regras, tarefas e funções em geral são 

relativamente estáveis e integrados. As lideranças têm o papel de coordenação, monitoramen-

to e organização. Os colaboradores aceitam as autoridades formalmente estabelecidas, as re-

gras e os regulamentos impostos. Os fatores de motivação são segurança e ordem. Neste tipo 

de cultura, os líderes costumam ser conservadores e cautelosos, principalmente aos problemas 

de natureza técnica. Em geral, as forças armadas estão circunscritas neste quadrante. 

O tipo de cultura de Mercado ou Racional busca alcançar melhores resultados organiza-

cionais por meio da competitividade e produtividade, os quais são alcançados através de uma 

ênfase no posicionamento e controle externo. Esta cultura reflete que quanto maior for o de-

sempenho e os resultados, maior a remuneração. De acordo com este perfil, o ambiente exter-

Figura 8: Tipologia de Cultura Organizacional de Quinn e Kimberly (1984). 
Fonte: Adaptada de Cameron e Quinn (2011). 
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no não é visto como benigno, mas hostil e com consumidores exigentes. As lideranças encon-

tram-se voltadas para a consecução de objetivos, que são traduzidos em lucros. 

A Inovadora ou Adhocracia é um tipo de cultura onde há flexibilidade e foco externo, di-

namismo, empreendedorismo e criatividade, voltada à produção de produtos e serviços inova-

dores.  O pioneirismo é valorizado enquanto a liderança é visionária e orientada ao risco. As 

organizações com este perfil estão permeadas por pressupostos de mudança; aceitam correr 

riscos e são dispostos à quebra de paradigmas; gostam de prever o futuro e se preocupam em 

obter recursos, apoio e imagem externa. 

Portanto, baseado nos trabalhos de Quinn e Kimberly (1984) e Cameron e Quinn (2011), 

entende-se  que cultura de inovação é a cultura organizacional que facilita o desenvolvimento 

da inovação e dos processos de inovativos, Ela contém aspectos específicos e se diferencia 

das demais por possuir foco em determinados valores, crenças e padrões de comportamento.  

Em relação a este tipo de cultura organizacional (cultura de inovação), buscou-se,  de 

forma exploratória, no início dos procedimentos investigativos, aprofundar em seu estudo, 

com vistas a  coletar as primeiras impressões, iniciar a construção dos questionários e levantar 

as principais categorias e elementos do campo observacional. Este procedimento será bem 

caracterizado no capítulo 4 que trata dos procedimentos metodológicos da pesquisa.  

 

 

3.5.4 Os sistemas de inovação vigentes na Defesa 
 

Conforme comentado na introdução deste trabalho, o modelo elaborado com a finalidade 

de fomentar a cultura de inovação e de promover a gestão do processo inovativo na Defesa é o 

Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa (SisCTID) que trata apenas 

das inovações tecnológicas. O modelo não leva em conta as inovações no campo não-

tecnológico (doutrinário), que são alvo de outro sistema: O Sistema de Doutrina Militar Com-

binada (SIDOMC).  

Esta seção analisa os principais componentes do SisCTID e do SIDOMC, buscando esta-

belecer a interface entre estes sistemas e deles com os sistemas das Forças Singulares. Enten-

de-se que tais sistemas são componentes importantes da massa de elementos do campo obser-

vacional, pois eles dão forma ao que se pode chamar de embrião de um sistema de inovação 

do setor de Defesa. 

Neste aspecto, vale destacar que a literatura aponta que um sistema setorial de inovação 

(como o da Defesa) está contido em um sistema nacional de inovação. Com base nos traba-
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lhos de Malerba (1999, 2002) e de Silvestre (2006), por exemplo, é possível inferir que um 

sistema de inovação setorial complementa e impulsiona a formação de outros sistemas, haja 

vista a forte interdependência entre eles. Um sistema não atua isoladamente, ou seja, a forma-

ção de um sistema, qualquer que seja ele, mas em especial o do setor de Defesa, não ocorre de 

forma imediata, estanque, isolada ou desconectada da formação de outros sistemas, especial-

mente do Sistema Nacional de Inovação (SNI).  

Outro aspecto importante dos argumentos de Malerba (2002, p.248) é que, no sistema se-

torial, existe um grupo de agentes que atua no desenvolvimento e na fabricação de produtos 

de um setor, e na geração e utilização de tecnologias para este mesmo setor. Cada grupo des-

tes agentes é inter-relacionado de duas formas: através de processos de interação e cooperação 

em desenvolvimentos de artefatos tecnológicos e através de processos de competição e sele-

ção em atividades de inovação e de mercado (MALERBA, 1999, p. 4-7). No setor de Defesa, 

isto não ocorre diferente. O sistema de inovação deste setor possui um conjunto de empresas 

inseridas no processo produtivo, incluindo aí a P&D, de bens e serviços de um setor, buscan-

do novas tecnologias para a geração e utilização de conhecimentos que vão beneficiar o pró-

prio setor (SBICCA; PELAEZ, 2006, p. 422-423). Vale lembrar que o SIS-Def não é formado 

apenas por instituições ou empresas exclusivamente militares. Os agentes que atuam neste 

setor, também, são partes componentes de outros sistemas, atuando ora em um, ora em outro 

ou até mesmo simultaneamente em vários sistemas. A seguir, serão abordados cada um dos 

sistemas que compõem o sistema setorial de inovação do setor.  

 

3.5.4.1 No campo das Inovações Tecnológicas 

 

3.5.4.1.1 O Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa (SisCTID) 
 

O conhecimento das teorias sobre sistemas de inovação, sistemas nacionais de inovação e 

sistemas setoriais de inovação auxiliam a compreensão do conceito particular de Sistema de 

Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa Nacional (SisCTID), que possui carac-

terísticas que o destacam como um sistema especial e que deve estar perfeitamente integrado 

com o Sistema de Ciência e Tecnologia Nacional (QUINTÃO; SARDENBERG, 2002, p. 19-

20, 37-39). A afirmação dos ex-Ministros de Estado enquadra o SisCTID como um Sistemas 

Setorial de Inovação (SSI). O modelo do SisCTID foi criado em 2003, com a seguinte orien-

tação: “deve atingir o efetivo domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos e da ca-
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pacidade de inovação, visando cooperar com a satisfação das necessidades do País atinentes à 

Defesa e ao desenvolvimento nacional”.  

 

 Não podemos mais conceber que as tarefas da defesa sejam tidas como afetas 
apenas a militares, nem que a responsabilidade pelo desenvolvimento seja percebida 
exclusivamente como atribuição de órgãos específicos, que atuam em isolamento. O 
mundo em que vivemos se caracteriza por múltiplos canais de interdependência e 
não deixa espaço para uma visão estreita e compartimentada dos fenômenos sociais. 
As várias dimensões da realidade estão em constante processo de entrelaçamento. E, 
nesse contexto, não tenhamos dúvida: a defesa, de um lado, e ciência, tecnologia e 
inovação, de outro lado, interpenetraram-se de forma inexorável (BRASIL, 2003b). 

 

De acordo com Amaral e Viegas Filho, então Ministros da Ciência e Tecnologia e da 

Defesa, respectivamente, o SisCTID é um esforço nacional, para a construção de um sistema 

que permita definir as prioridades comuns entre alguns ministérios, não admitindo ilhas ou 

feudos (BRASIL, 2003b, p.6). A proposta do modelo é construir sinergias e operar em rede de 

forma a alcançar bons resultados, como consequência de um trabalho realizado coletivamente. 

Esse Sistema também procura a harmonização e a integração das atividades de C,T&I das 

Forças Armadas com o Sistema Nacional de C,T&I, considerando, ainda, a participação de 

outras instituições brasileiras, tais como de Instituições Acadêmicas, da Indústria e de outras 

instituições do governo (BRASIL, 2003b, p.9). 

O modelo é fruto de uma parceria, entre os Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecno-

logia, que realizaram em Brasília, no dia 26 de novembro de 2002, o Primeiro Seminário de 

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional. Neste Seminário foi divulgado o do-

cumento Ciência, Tecnologia e Inovação – Proposta de Diretrizes Estratégicas para a Defesa 

Nacional, com mensagens do Ministro da Defesa, Geraldo Magela da Cruz Quintão, e do Mi-

nistro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Mota Sardenberg.  

Em decorrência deste documento, foram formados, ao longo do ano de 2003, vários gru-

pos de trabalho destinados a fornecer sugestões para a concepção e implementação do SisC-

TID. Os resultados desse trabalho conjunto foi a publicação dos documentos denominados 

Concepção Estratégica – Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa Nacional e 

Gerenciando Projetos no Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa 

Nacional (SisCTID). 

O documento denominado Concepção Estratégica traz a Missão e a Visão 2015 sobre o 

assunto, no que se refere à área de CT&I. A Missão é expressa da seguinte forma: “viabilizar 

soluções científico-tecnológicas e inovações para a satisfação das necessidades do País atinen-
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tes à Defesa e ao Desenvolvimento Nacional”. Quanto à Visão 2015, o documento diz que o 

Ministério da Defesa “será uma organização de referência na condução dos assuntos relativos 

à área da CT&I de interesse da Defesa Nacional. Esta visão é composta por 4 (quatro) temas: 

1) domínio de tecnologias que atendam às necessidades da Defesa Nacional; 2) contribuição 

para o fortalecimento da indústria nacional; 3) reconhecimento institucional, no Brasil e no 

exterior; e 4) gestão eficiente e eficaz.” 

O Tema 1 possui objetivos estratégicos que privilegiam a ampliação do conteúdo tecno-

lógico dos produtos e serviços de Defesa, a elevação do nível de capacitação de recursos hu-

manos e o aprimoramento da infraestrutura de C&T de apoio a programas e projetos de inte-

resse da Defesa Nacional. O Tema 2 tem por objetivo a criação de um ambiente favorável à 

inovação e à competitividade industrial e a implantação de mecanismos de financiamento das 

atividades de C,T&I de interesse da Defesa Nacional. O Tema 3 objetiva a ampliação do inte-

resse dos diversos segmentos da sociedade pelas iniciativas nas áreas da C,T&I voltadas para 

a Defesa Nacional e o aprimoramento da imagem de excelência institucional. Por fim, o Tema 

4, que é o mais afeto a esta pesquisa, tem por finalidade a integração das iniciativas de C,T&I 

de interesse da Defesa Nacional, conduzidas nas organizações militares de P&D, nos institu-

tos, nas universidades civis e na indústria, o estabelecimento de política para a valorização de 

recursos humanos, baseada em resultados, a implantação de sistemática que integre o plane-

jamento estratégico, o ciclo de desenvolvimento de produtos e serviços de Defesa e a avalia-

ção de resultados. 

Para dar sustentação a estes objetivos estratégicos distribuídos pelos temas, o documento 

Concepção Estratégica apresenta uma série de ações estratégicas, dispostas em 10 (dez) obje-

tivos integradores, sobre os quais não tratarei neste trabalho. 

Observa-se que a Concepção Estratégica do SisCTID foi elaborada tomando-se alguns 

cuidados em sua arquitetura. Em relação à sua estrutura o sistema foi construído para ter baixa 

interferência nas organizações já atuantes, para possibilitar atuação descentralizada, ser flexí-

vel e adaptável a mudanças, estar preparado para não desperdiçar oportunidades e, para per-

mitir a revitalização constante da visão estratégica. No que tange à sua atuação, o sistema foi 

delineado para a frequente busca por novas parcerias e integração, para identificar inovações e 

fomentar ideias inovadoras, para ser transparente aos usuários e para possibilitar a salvaguar-

da de informações estratégicas ou sigilosas. Sua implementação deveria ser de fácil acesso e 

utilização e permitir avaliar o desempenho com vistas ao seu aperfeiçoamento. 
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A leitura do referido documento permite concluir que o Sistema foi formatado para fa-

zer uso de um processo top-down para definir problemas e um processo bottom-up para en-

contrar ideias21. Sua concepção baseia-se no modelo da Petrobrás e está hierarquizado nos 

níveis estratégico, tático e operacional (BRASIL, 2003b). Nas figuras 9 e 10, é possível iden-

tificar cada um destes níveis. As figuras retratam os Principais Componentes do SisCTID e o 

Ciclo de Definição da Carteira de Projetos respectivamente. Com elas, torna-se mais fácil a 

compreensão da estrutura do sistema (SisCTID).  

Verifica-se que o nível estratégico conta com um Comitê Estratégico que auxilia a to-

mada de decisões nesta área, denominado de Comissão Assessora de Ciência e Tecnologia 

para a Defesa (COMASSE).  

A COMASSE atua no estabelecimento de metas para a criação da carteira de projetos 

no nível tático, as quais são controladas pelos Comitês Técnicos. 

 

Figura 9: Componentes principais do SisCTID 
Fonte: Concepção Estratégica do SisCTID (BRASIL, 2003b) 

 

De acordo com o modelo elaborado, a secretaria executiva da COMASSE, em tese, de-

veria focar atenção na gestão de cinco áreas de coordenação. A primeira diz respeito à Gestão 

da Cadeia Produtiva, que tem por objetivo conduzir o planejamento operacional e a execução 

dos processos, o mais eficientemente possível. Ao contrário da inovação, a gestão da cadeia 

                                                           
21O DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) adota uma metodologia semelhante (top-down para 
problemas e bottom-up para ideias), mas exclusivamente voltada às inovações de ruptura (EUA, 2005). 
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de produção não redesenha nada, apenas multiplica a difusão das inovações e busca utilizar os 

efeitos da economia de escala de forma a gerar lucro. Outro foco seria na Gestão de Relacio-

namentos, cujo objetivo é conquistar clientes e/ou fornecedores e ganhar suas lealdades. A 

terceira área é a inovação. O documento afirma que a secretaria deveria ter foco na criação 

rápida de novos produtos e a na promoção de um ambiente dinâmico.  

A quarta área está relacionada à infraestrutura. O documento ressalta a importância das 

atividades de apoio à inovação e a necessidade de um elevado grau de dependência entre par-

ceiros, a fim de tornar os relacionamentos estáveis. 

Por fim, a quinta área a ser focada trata do desenvolvimento organizacional, que deveria 

incentivar a disposição dos próprios colaboradores e dos parceiros para a cooperação, empre-

gando procedimentos especiais para avaliar e premiar o desempenho, para desenvolver parce-

rias e para conquistar parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura10 - Ciclo de definição da carteira de projetos (baseada na concepção da Petrobrás) 
Fonte: Concepção Estratégica do SisCTID (BRASIL, 2003b) 

 

Em relação aos Comitês Técnicos, pode-se afirmar que os mesmos têm a incumbência de 

analisar as novas propostas de projetos, verificar seu alinhamento com as Diretrizes Estratégi-

cas de C,T&I de interesse da Defesa e proceder ao seu enquadramento em áreas ou tecnologi-

as de interesse, definidas pelos próprios Comitês.  
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Já o nível operacional, constituído pelas Redes de Cooperação Controlada e Livre, tem 

por objetivo propor novos projetos aos Comitês Técnicos (Figura 9 e 10). A rede de coopera-

ção controlada é voltada aos projetos sigilosos estratégicos da Defesa, que mantém o plane-

jamento, a execução e o controle mais apurados que a rede livre. Tal controle é gerenciado 

por meio do Sistema de Gestão de Projetos Estratégicos (SGPE), desenvolvido pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Por outro lado, o modo livre, voltado para projetos não sigilosos, foi planejado para criar 

um ambiente do tipo caótico, a fim de fomentar a inovação tecnológica, as parcerias e a inte-

gração, com as indústrias e universidades, a ela vinculadas. Neste segundo caso, a gerência é 

realizada através de escritórios “virtuais”, por meio das seguintes etapas: apresentação de da-

dos; negociação; formalização; execução e acompanhamento das negociações.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Rede de Cooperação 
Fonte: Concepção Estratégica do SisCTID (BRASIL, 2003b) 
 

 

O Modelo SisCTID adota uma estratégia bastante comum a Forças Armadas de  países de 

tecnologia de ponta, como EUA (DARPA, NASA e DoD), Inglaterra e França). A opção é 

pela condução de grandes projetos mobilizadores de tecnologias. Para isso, o modelo leva em 

consideração alguns fatores condicionantes. O primeiro é que tais projetos devem estar ali-

nhados Política de Defesa Nacional e com a Estratégia Nacional de Defesa. Além disto, cada 

um deles devem buscar os interesses comuns entre as Forças Armadas Brasileiras e a sinergia 

com os demais segmentos nacionais da CT&I. Devem prever o aproveitamento da dualidade 

civil/militar das tecnologias e, preferencialmente, devem ter impacto positivo nos campos 

político, econômico e social. Com base nestas premissas, na oportunidade da construção do 

sistemas, foram estudados os seguintes modelos científico-tecnológicos, a saber: i) o modelo 

desenvolvido no Air Force Institute of Technology – AFIT; ii) o modelo denominado Militari-
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ly Critical Technologies List – MCTL; iii) o do Western European Armaments Group – WE-

AG; e iv) o modelo do Battelle Memorial Institute (BRANDÃO, 2005). 

Os dois primeiros modelos foram gerados dentro do Department of Defense dos Estados 

Unidos da América – DoD; o terceiro, dentro do cenário integrado pelas Forças Armadas da 

Comunidade Europeia; e o quarto, dentro de um instituto norte-americano. Este estudo com-

pleto pode ser encontrado no documento Concepção Estratégica do SisCTID. 

Após ponderar as características taxonômicas dos quatro modelos selecionados, bem co-

mo os fatores condicionantes descritos acima, o modelo SisCTID propõe que a hierarquização 

das Tecnologias de Interesse da Defesa (TID) sejam frutos da análise de um triedro composto 

pelos seguintes eixos, capazes de criar vetores interagentes e coordenados. O primeiro é o 

Eixo da Defesa, que contempla as especificações e os requisitos militares da Defesa a serem 

satisfeitos por Sistemas de Armas. Relaciona-se primordialmente às Expressões Política e 

Militar do Poder Nacional. O segundo é o Eixo da Ciência e Tecnologia, que considera as 

tecnologias de interesse da defesa necessárias para atender às especificações e aos requisitos 

definidos para os Sistemas de Armas da Defesa Nacional. Relaciona-se primordialmente à 

Expressão Científica e Tecnológica do Poder Nacional. O terceiro e último, o Eixo da Indús-

tria, concentra-se nas capacidades inovadoras e características industriais próprias para satis-

fação das especificações e dos requisitos estabelecidos para os Sistemas de Armas da Defesa 

Nacional. Relaciona-se primordialmente às Expressões Econômica e Psicossocial do Poder 

Nacional. 

Por conta de tais eixos e do estudo dos modelos citados, o modelo brasileiro selecionou, 

preliminarmente, 23 Tecnologias de Interesse da Defesa Nacional (TID), hierarquizadas e 

descritas a seguir: 

1) Fusão de Dados – visa criar ambientes onde sejam integrados meios de comando, con-

trole, comunicações, computação, inteligência, vigilância e reconhecimento (C4IVR), essen-

ciais para o desenvolvimento de operações de defesa. 

2) Microeletrônica – visa permitir o desenvolvimento de componentes e circuitos dedi-

cados a sistemas de defesa nacionais, com baixa dependência externa, evoluindo-se daí para 

aplicações em nanotecnologia. 

3) Sistemas de Informação – visa permitir o desenvolvimento de sistemas computacio-

nais completos, robustos e dedicados à operabilidade dos meios nacionais de defesa. 



 

91 

4) Sensoriamento via Radar de Alta Sensibilidade – visa realizar sensoriamento remo-

to de qualquer área do País, a qualquer instante do dia ou da noite, e em qualquer condição 

meteorológica. 

5) Ambiente de Sistemas de Armas – visa conhecer o ambiente da atmosfera, das águas 

e da superfície terrestre, onde poderão desenvolver-se ações militares, bem como as caracte-

rísticas de propagação de sinais de quaisquer tipos nestes ambientes, de forma a poder extrair 

as melhores condições de operação. 

6) Materiais de Alta Densidade Energética – visa ao desenvolvimento, à fabricação e 

ao emprego de propelentes e explosivos de alto desempenho ou destinados a aplicações espe-

ciais. 

7) Hipervelocidade – visa conceber, desenvolver, produzir e utilizar Sistemas de Armas 

que empreguem projéteis com velocidades hipersônicas. 

8) Potência Pulsada – visa conceber, desenvolver, produzir e utilizar Sistemas de Armas 

que empreguem energias concentradas em espaços geográficos limitados e com efeitos locali-

zados. 

9) Navegação de Precisão – visa dominar a capacidade de ter veículos navegando preci-

samente, segundo trajetórias pré-definidas, de maneira controlada ou autônoma. 

10) Materiais Compostos – visa dominar a capacidade de conceber, desenvolver e cons-

truir estruturas resistentes, leves e eficientes para diversas aplicações militares. 

11) Dinâmica dos Fluidos Computacional – CFD – visa equacionar e resolver qualquer 

problema de interesse que envolva o escoamento de fluidos, com ou sem efeitos de calor, de 

reação química ou de origem eletromagnética. 

12) Sensores Ativos e Passivos – visa conceber, desenvolver e fabricar sensores de qual-

quer tipo, de forma a permitir a defesa contra vetores inimigos e o monitoramento em tempo 

real do status de nossos Sistemas de Armas. 

13) Fotônica – visa conceber, desenvolver e fabricar dispositivos sensores, de comunica-

ção e de transmissão de potência que empreguem a luz em substituição à corrente eletrônica, 

permitindo robustecer sistemas quanto a interferências de radiações ionizantes e não-

ionizantes que costumam desabilitar a operação de circuitos elétricos e eletrônicos usuais. 

14) Inteligência de Máquinas e Robótica – visa conceber, desenvolver, produzir e ope-

rar veículos que possam operar de maneira pré-programada ou autônoma, reagindo de manei-

ra inteligente a mudanças de cenários em tempo real. 



 

92 

15) Controle de Assinaturas – visa desenvolver todos os meios para dificultar a identifi-

cação e a visualização pelo inimigo de nossos vetores de defesa e maximizar a nossa capaci-

dade de identificação e visualização dos vetores de ataque do inimigo. 

16) Energia Nuclear – visa obter soluções energéticas móveis de natureza nuclear, de 

forma a permitir a operação de Sistemas de Armas autônomos em regiões desprovidas de in-

fraestrutura, quer seja na superfície de terras ou águas, ou ainda de Sistemas de Armas sub-

mersos. 

17) Sistemas Espaciais – visa sondar o espaço aéreo em qualquer altitude com quaisquer 

tipos de sensores e de colocar em órbita do planeta satélites de quaisquer aplicações de inte-

resse da Defesa Nacional. 

18) Propulsão com Ar Aspirado – visa criar autonomia de propulsão de qualquer tipo 

na atmosfera inferior, com aproveitamento do oxigênio como comburente. 

19) Materiais e Processos em Biotecnologia – visa desenvolver, processar e empregar 

materiais naturais de origem orgânica ou materiais sintetizados de mesma origem que tenham 

propriedades de interesse da Defesa Nacional. 

20) Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN) – visa congregar e coordenar tecno-

logias para ampliar a capacidade nacional de desenvolver ações de caráter eminentemente 

defensivo, corretivo e de sobrevivência em um cenário envolvendo uso de armas de origem 

química, biológica e nuclear. 

21) Integração de Sistemas – visa estimular a capacidade nacional de integrar a opera-

ção de dois ou mais Sistemas de Armas de qualquer tipo, de forma a alcançar-se na operação 

conjunta uma maior eficiência e sinergia das potencialidades de cada Sistema individualmente 

considerado. 

22) Supercondutividade – visa identificar, pesquisar e desenvolver aplicações de qual-

quer tipo, de interesse da Defesa Nacional, que empreguem materiais supercondutores. 

23) Fontes Renováveis de Energia – visa dotar tanto defensores isolados quanto Siste-

mas de Armas de maior dimensão de capacidade de operar em qualquer cenário com razoável 

margem de oferta energética, de forma a reduzir a dependência logística. 

Esta proposta encontra-se publicada no documento Concepção Estratégica – CT&I de In-

teresse da Defesa Nacional. Embora ela tenha sido preparada por cientistas e especialistas 

conhecedores dos fatores-chave de sucesso da Defesa, ela carece de detalhamento e crítica por 

parte de um universo maior de pessoas interessados neste tema. 
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Como se observa, a Concepção Estratégica, que regula o funcionamento e a estrutura do 

sistema, não faz menção explicitamente às inovações doutrinárias. Por seu turno, o documento 

que trata da gerência de projetos no SisCTID, também elaborado em 2003, indica, ainda que 

de forma muito sutil, de que forma isso poderia ser feito. Tal documento explica sobre o ciclo 

de vida dos produtos (Figura 12), no qual se observa a preocupação com a necessidade dos 

clientes do sistema e, de modo superficial, isto pode implicar no atendimento das demandas 

provenientes da doutrina militar.   

 

Figura 12: Ciclo de vida de produtos de defesa (MD) 
Fonte: Concepção Estratégica do SisCTID (BRASIL, 2003a e 2003b) 
 

 

De acordo com o Ministério da Defesa (BRASIL, 2003a e 2003b), o modelo do ciclo de 

vida de produtos do MD foi elaborado a partir da análise do modelo de Ciclo de Vida de Ma-

terial de Emprego Militar do Exército Brasileiro; e do Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais 

da Aeronáutica.  

Tais modelos foram desenvolvidos com base nos conhecimentos oriundos da Engenharia 

de Sistemas, que, segundo definição da International Council on Systems Engineering (IN-

COSE), é uma abordagem interdisciplinar que torna possível a concretização de "Sistemas" de 

elevada complexidade.  

O foco da Engenharia de Sistemas encontra-se em definir, de maneira precoce no ciclo de 

desenvolvimento de um sistema, as necessidades do usuário, bem como as funcionalidades 

requeridas, realizando a documentação sistemática dos requisitos, e abordando a síntese de 

projeto e a etapa de validação de forma a considerar o problema completo: operação; custos e 
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cronogramas; performance; treinamento e suporte; teste; instalação; fabricação. A Engenharia 

de Sistemas considera tanto as questões de ordem econômica quanto técnica, com o objetivo 

de gerar produtos de qualidade que atendam às necessidades dos consumidores (INCOSE, 

2012). Segundo BLANCHARD (1998, p.1, 2, 5), a complexidade dos sistemas está aumen-

tando cada vez mais e muitos dos novos sistemas desenvolvidos não atendem às necessidades 

dos usuários em termos de desempenho, eficácia e custo total. De acordo com ele, quando se 

analisam os processos de desenvolvimento desses sistemas, constata-se que a maioria dos 

problemas observados decorre diretamente da não utilização de uma rigorosa abordagem sis-

têmica desde o início do projeto. Na Engenharia de Sistemas, o ciclo de vida básico de um 

sistema (Quadro 6) abrange todas as atividades que ocorrem desde a identificação da necessi-

dade de um novo sistema, passando pelas fases de concepção (projeto conceitual); projeto 

preliminar; projeto detalhado e desenvolvimento; produção; utilização e manutenção; até a 

desativação (retirada de operação) do sistema e descarte do seu material (BLANCHARD 

(1998). 

 
Quadro 6 – Fases do ciclo de vida básico (comparação) 
 

Ciclo de vida 
básico 

ISO 9004-1 
Dep. de Defesa 

(EUA) 
“Software” Força Aérea 

A – “Design” 
conceitual 

“Marketing” e pesq. 
de mercado 

Necessidades 
Exploração do 
Conceito 
Definição do 
programa e 
Redução do 
risco 

Necessidades 
Projeto concei-
tual 
Análise de re-
quisitos 
Projeto prelimi-
nar 

Definição concei-
tual 
 
Estudos de viabi-
lidade 

B – “Design” 
Detalhado 

Projeto de desenvol-
vimento 

C – Projetos de 
P&D e enge-
nharia 

Planejamento e desen-
volvimento do proces-
so 

Engenharia e 
desenvolvimento 
da produção 

Projeto detalha-
do 

Pesquisa, desen-
volvimento e 
engenharia 

D – Produção/ 
Construção/ 
Instalação 

Produção ou forneci-
mento do serviço; 
Aquisição e verifica-
ção; Embalagem e 
armazenamento; Ven-
das e distribuição. 

Produção, des-
dobramento e 
suporte 

Implementação: 
produção; en-
saio de unidades 
e integração de 
software 

Implantação/  
Produção/ 
Instalação/ 
Construção/ 
Serviços associa-
dos 

E – Operação e 
serviços associ-
ados 

Assistência técnica e 
serviços associados 

Operacional Operação, su-
porte e manu-
tenção 

Utilização ou 
operação e assis-
tência técnica 

F – Retirada de 
serviço e des-
carte 

Pós-venda, reciclagem 
e disposição após uso 

Desmilitarização 
e descarte 

Retirada do 
sistema 

Modernização, 
substituição e 
desativação. 

Fonte: BLANCHARD (1998) 
 

De qualquer modo, ainda que haja uma ligação tênue entre inovações tecnológicas e dou-

trinárias no SisCTID, observa-se que não há integração deste com seus subsistemas congêne-
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res, que são os Sistemas de Ciência e Tecnologia de cada uma das Forças Armadas, sobre os 

quais este trabalho irá tratar nas próximas seções. 

 
 

3.5.4.1.2 O Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército (SCTEx) 
 

De acordo com Portaria ministerial no 27, de junho de 1994 (IG 20-11) 22, ainda vigente, 

o Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército (SCTEx) destina-se a planejar, orientar, 

coordenar, controlar e executar as atividades científicas e tecnológicas, relacionadas com 

MEM e suas influências nas áreas de Doutrina Militar Terrestre, da logística e do pessoal. O 

documento não trata, diretamente, sobre inovações, abordando apenas sobre ciência e 

tecnologia, mas um dos seus objetivos é possibilitar o desenvolvimento, pela BID, do MEM 

que utilize tecnologia autóctone ou com a máxima nacionalização que for conveniente, com a 

tecnologia mais avançada que a disponível no País e que seja adequada aos cenários de guerra 

e não-guerra possíveis (BRASIL, 1994) 

O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército é o órgão central do sistema e 

funciona, atualmente, como um órgão de Direção Setorial subordinado ao Estado-Maior do 

Exército (EME), que é o Órgão de Direção Geral, ambos localizados na cidade de Brasília-

DF. Sua finalidade é, dentre outras, planejar, organizar, dirigir e controlar,  no  nível  setorial,  

as atividades científicas e tecnológicas no âmbito do Exército. Além disto, cabe ao DCT, 

atuando como NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica), promover o fomento à  indústria  

nacional,  visando  ao desenvolvimento e à produção de sistemas e materiais de emprego 

militar. A gestão do sistema se faz por meio de um plano de ação, plurianual, denominado 

Plano Básico de Ciência e Tecnologia (PBCT), que é parte componente do Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEx).  

Como pode ser visto na Figura 13, fazem parte do DCT e, por conseguinte, do Sistema de 

Inovações Tecnológicas do Exército os seguintes agentes internos, também chamados de ICTs 

(Instituições Científicas e Tecnológicas): o Instituto Militar de Engenharia (IME); o Centro 

Tecnológico do Exército (CTEx); a Diretoria de Fabricação (DF); o Centro de Avaliações do 

Exército (CAEx); a Diretoria de Serviço Geográfico (DSG); o Centro de Desenvolvimento de 

Sistemas (CDS); o Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx); e o Centro Integrado 

de Guerra Eletrônica (CIGE). Além disto, o DCT conta com a Indústria de Material Bélico do 

Brasil – IMBEL, que é uma empresa vinculada ao Comando do Exército e com a Incubadora 

                                                           
22A Portaria Ministerial no. 270, de 13 de junho de 1994 originou a Instrução Geral 20-11 (IG 20-11).  
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de Empresas de Base Tecnológica do Exército (IETEx), que está sendo extinta, contrariando a 

tendência nacional e mundial, conforme será verificado adiante. Cada uma destas ICTs possui 

uma Seção de Inovação Tecnológica (SIT).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Agentes internos do Sistema de Inovações tecnológicas do Exército (SCTEx) 
Fonte: Plano Básico de Ciência e Tecnologia do (BRASIL, 2010) 
 

O Instituto Militar de Engenharia (IME) é o estabelecimento de ensino do Departamento 

de Ciência e Tecnologia (DCT) responsável, no âmbito do Exército Brasileiro, pelo ensino 

superior de Engenharia e pela pesquisa básica. O instituto ministra cursos de graduação, pós-

graduação e extensão universitária para militares e civis. Insere-se no Sistema de Ciência e 

Tecnologia do Exército, cooperando com os demais órgãos, por meio da prestação de serviços 

e pela execução de atividades de natureza técnico-científicas. Pode-se dizer que o Instituto, 

também, coopera, por intermédio do ensino e da pesquisa, com o desenvolvimento científico-

tecnológico do País. Subordinado, também, ao DCT está o Centro Tecnológico do Exército 

(CTEx). Sua missão principal pode ser sintetizada na pesquisa e desenvolvimento de materiais 

de emprego militar de interesse da Força Terrestre.  

Já o CAEx, outro agente daquele departamento, tem como missão planejar, orientar, 

coordenar, controlar e executar as avaliações técnico-operacionais de Materiais de Emprego 

Militar (MEM) levantando as influências de seu desempenho operacional na doutrina, no 

pessoal e na logística. Seu funcionamento depende da emissão de ROB (Requisitos 

Operacionais Básicos) que são os itens que se desejam de determinados materiais para 

emprego militar. Tais ROB são elaborados pelo EME que os envia ao CTEx, que os 

transforma em RTB (Requisitos Técnicos Básicos) onde se integram itens importantes para 

procederem à Avaliação Técnica Operacional (AVALOP) do item a ser analisado. 
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Em seguida, se tudo conforme, este é enviado ao CAEx para que ele proceda a avaliação 

operacional do referido item, que pode ser desde uma máscara contra gases até um carro de 

combate. Esta AVALOP é realizada com operadores, tripulações, guarnições ou unidades, sob 

condições semelhantes à realidade de combate, com a finalidade de verificar o desempenho 

operacional de um material de emprego militar, com vistas à sua utilização em campanha. 

Para esta fase de execução dos testes, o CAEx se vale de diferentes Organizações 

Militares de corpo de tropa do Exército Brasileiro (clientes do sistema) levando em conta a 

função e a natureza do material de emprego militar a ser avaliado. Todo este procedimento 

está muito bem descrito pelas IG 20-11 (já citada) e IG 20-12, publicada pela Portaria 

Ministerial no 271, de junho de 1994, cujo nome é Modelo Administrativo do Ciclo de Vida 

dos Materiais de Emprego Militar. 

Além destas organizações militares, o DCT conta ainda com o Centro Integrado de 

Telemática do Exército (CITEx), que tem por finalidade estabelecer, manter e operar os 

sistemas de Informática e Comunicações de Interesse do Sistema de Comando e Controle do 

Exército (SC²Ex), no seu nível mais elevado; o Centro de Desenvolvimento de Sistemas 

(CDS), criado em maio de 1997 com a finalidade de realizar a prospecção e o 

desenvolvimento de sistemas pertinentes às áreas de comunicações estratégica e tática, guerra 

eletrônica, informática e de informações organizacionais de interesse do Exército; a Diretoria 

de Fabricação é o Órgão de Apoio na área de produção industrial do DCT, incumbido de 

superintender as atividades relativas à fabricação, revitalização, adaptação, transformação, 

modernização e nacionalização do material de emprego militar. Subordinados a ela estão os 

Arsenais de Guerra: do Rio de Janeiro-RJ (AGR); o de Campo Grande-MT (AGCO);  o 

AGSP, de São Paulo-SP; e o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército 

(CCOMGEx), que atuar em proveito da Força Terrestre, aumentando-lhe a operacionalidade, 

pelo desempenho de atividades nas vertentes Operacional, de Ensino e de Logística, bem 

como gerenciando a inteligência do sinal e cooperando na área de ciência e tecnologia. 

O funcionamento do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército (SCTEx) tem o 

gerenciamento formalizado pelos manuais ou instruções gerais: IG 20-11e IG 20-12. Esta 

última esquematiza as diferentes fases de obtenção de MEM, desde o levantamento da sua 

necessidade até a sua alienação. O modelo faz menção aos seguintes atores do Sistema: Órgão 

de Direção Geral, caracterizado pelo Estado-Maior do Exército, responsáveis pelas diretrizes 

gerais, normas orientadoras, supervisão, controle e funcionamento do sistema; Órgão de C&T, 

que é o DCT e seus órgãos subordinados, já descritos anteriormente; Órgãos de Produção, que 
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são as empresas da BID, responsáveis pela produção industrial; Órgãos de Provisão, 

responsáveis pelo suprimento e manutenção dos MEM; e Órgãos Usuários, caracterizados 

pelas Organizações Militares, clientes ou usuárias do MEM, que opinam sobre a qualidade do 

MEM, sua eficiência, conformidade com a finalidade para eles estabelecida e adequação ao 

pessoal que o empregará. 

Sinteticamente, o Modelo do Ciclo de Vida da Força Terrestre pode ser dividido em 6 

(seis) fases. A primeira fase consiste no Levantamento das Necessidades, na qual se procura 

identificar, da forma mais ampla possível, as demandas do Exército, quantitativa e 

qualitativamente (conceitos) e se procura definir o emprego doutrinário do material por meio 

das CONDOP (Condicionantes Doutrinárias Operacionais). Nesta fase, além das CONDOP, 

são elaborados os ROB, os RTB e o estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE). A 

segunda fase, Planejamento e Programação, diz respeito à inclusão do MEM a ser 

pesquisado, desenvolvido, modernizado, aperfeiçoado, nacionalizado ou adquirido. Nesta 

fase, o Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), com base na estratégias empregadas 

pelo exército, determina quais são as prioridades das necessidades a serem atendidas.  

A fase 3, Pesquisa e Desenvolvimento, visa à obtenção de um protótipo e depois de um 

lote piloto, com as características técnicas e operacionais desejadas e inseridas nos ROB e 

RTB. Esta fase é subdividida em quatro subfases: P&D do protótipo; avaliação do protótipo; 

produção do lote-piloto; e avaliação do lote-piloto. A quarta fase é denominada de Produção e 

Aquisição. Nela, procura-se obter o MEM ou PRODE nas quantidade e qualidade planejadas. 

Esta fase coincide com o início desta fase a execução das providências paralelas nos campos 

da manutenção, suprimento, instrução, quadros de organização, manual de campanha e 

manuais técnicos, concretizando a meta de que o MEM, ao ser entregue à tropa, o seja em 

condições de perfeita utilização e manutenção. A quinta fase trata da Utilização, na qual o 

material passa a ser empregado e os usuários fornecem indicações de possíveis deficiências, 

que podem indicar revitalização, modernização ou melhoria do produto ou sistema. Por fim, 

dá-se a última fase, a da Alienação do MEM, que o ato de desativação ou retirada do MEM do 

inventário, seu recolhimento e alienação, culminando com o fim do ciclo de vida do material. 

 

 

3.5.4.1.3 O Sistema de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (SCTA) 
 

O Sistema de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (SCTA) é gerido pelo Departamento 

de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), órgão criado pelo Decreto nº 6.834 de 30 de 
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abril de 2009, por evolução do Centro Tecnológico Aeroespacial ou Comando Geral de 

Tecnologia Aeroespacial (CTA), quando ouve uma reestruturação do sistema. 

No entanto, de acordo com a Portaria no 149/SDE, de 17 de dezembro de 2007,nem todas 

as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) da Força Aérea estão subordinadas ao 

DCTA. O ICEA (Instituto de Controle do Espaço Aéreo) e o CELOG (Centro Logístico da 

Aeronáutica), pertencem a outros departamentos, ao DCEA (Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo) e ao COMGAP (Comando Geral de Apoio) respectivamente (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Agentes internos do Sistema de Inovações tecnológicas da FAB (SCTA) 
Fonte: IFI 2013 
 
 

O DCTA é o órgão de direção setorial, localizado em São José dos Campos, Estado de 

São Paulo, ao qual compete planejar, gerenciar, realizar e controlar as atividades relacionadas 

com a ciência, tecnologia e inovação, no  âmbito do Comando da Aeronáutica. Sua missão é 

“ampliar o conhecimento e desenvolver soluções científico-tecnológicas para fortalecer o 

poder aeroespacial, contribuindo para a soberania nacional e para o progresso da sociedade 
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brasileira, por meio de ensino, pesquisa, desenvolvimento, inovação e serviços técnicos 

especializados, no campo aeroespacial."  

Ao DCTA subordinam-se as seguintes organizações militares, dentre outras: o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA); o Instituto de Estudos Avançados (IEAv); o Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE); o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI); o  (CLA) 

e o da Barreira do Inferno (CLBI) (Figura 14). 

O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), criado em 1950, é uma Instituição 

Universitária especializada no campo do saber Aeroespacial, que tem por finalidade 

promover, por meio da educação, do ensino, da pesquisa e da extensão, o progresso das 

ciências e das tecnologias relacionadas com o Campo Aeroespacial e a formação de 

profissionais de nível superior nas especializações de interesse do COMAER. 

O Instituto de Estudos Avançados (IEAv), criado em junho de 1982, no então CTA, tem a 

finalidade de realizar pesquisa básica e aplicada, bem como desenvolver tecnologias 

experimentais e estudos avançados que lhe forem atribuídos em decorrência de Planos e 

Programas estabelecidos pelo DCTA.  

Por sua vez, o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IEA), criado em 1991 com a fusão do 

Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD) e do Instituto de Atividades Espaciais (IAE), 

tem a missão de realizar pesquisa e desenvolvimento no campo aeroespacial e ampliar o 

conhecimento e desenvolver soluções científico-tecnológicas para fortalecer o Poder 

Aeroespacial Brasileiro. 

Por fim, o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) é outra organização militar 

subordinada ao DCTA. Dede de 1967, com o Decreto 60.521, de 31 de maio daquele ano, 

importantes reformas administrativas ocorreram no Ministério da Aeronáutica, que sofreu 

uma grande reestruturação com apoio do Massachusetts Institute of Technology (MIT) que 

estava a serviço daquele órgão federal. Com esta medida, houve a integração do elo Produção 

(Indústria) com os dois outros - Ensino e Pesquisa- anteriormente criados.  

O IFI tem por finalidade contribuir para a garantia do desempenho, da segurança e da 

disponibilidade de produtos e sistemas aeroespaciais de interesse do Comando da 

Aeronáutica, prestando serviços nas áreas de Normalização, Metrologia, Certificação, 

Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Coordenação Industrial, fomentando 

assim o complexo científico-tecnológico aeroespacial brasileiro. 

Cabe destacar, ainda, a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no IFI. O NIT 

original do Centro Técnico Aeroespacial foi constituído em 1981 em decorrência de um 
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amplo convênio, gerenciado pelo CNPq, com recursos oriundos da FINEP, o qual criava cerca 

de 20 núcleos vinculados a Universidades e a Centros de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Brasil. O núcleo aqui originado ficou subordinado diretamente à Direção do Instituto de 

Fomento e Coordenação Industrial - IFI/CTA. Estes núcleos deveriam sintonizar a oferta 

tecnológica com as demandas do setor produtivo tendo, portanto, as seguintes funções 

básicas: i) localizar as demandas existentes no setor produtivo; desenvolver o processo de 

negociação tecnológica; e servir de canal de comunicação entre as unidades dos sistemas de 

geração e as unidades do sistema produtivo nacional. 

O NIT, em sua configuração atual, foi implementado pela Portaria 014/CTA/SDE, 19 de 

maio de 2006, tendo como missão principal: “contribuir para o surgimento de inovações 

tecnológicas, por meio da Proteção da Propriedade Intelectual e da Transferência de 

Tecnologias geradas no COMAER”. Para isso, o NIT deverá: i) buscar fomentos e linhas de 

crédito para o desenvolvimento de invenções e descobertas oriundas das pesquisas realizadas 

nos institutos do CTA, ocorrendo desta forma a proteção e o licenciamento da Propriedade 

Intelectual; ii) fomentar o desenvolvimento tecnológico da indústria aeroespacial brasileira 

por meio da proteção e do licenciamento da Propriedade Intelectual nacional;  e iii) apoiar o 

processo de inovação tecnológica para o setor aeroespacial por meio da proteção e do 

licenciamento da Propriedade Intelectual oriunda do CTA. 

O IFI também é órgão executor da Mobilização Industrial e tem por atribuição as ações 

que possibilitem conhecimento da capacidade industrial nacional para o atendimento das 

necessidades de Mobilização do Comando da Aeronáutica. Em conjunto com esta atividade o 

IFI mantém, atualiza e disponibiliza para o público em geral o Catálogo de Empresas do Setor 

Aeroespacial (CESAER). 

Vale lembrar que a mobilização industrial está contida na Mobilização Nacional que é um 

instrumento constitucional que o País dispõe para, por meio do investimento em áreas 

econômicas e sociais, garantir o desenvolvimento e a soberania nacionais, pois se destina a 

preparar o País para fazer frente a uma agressão estrangeira, através de um conjunto de 

atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, complementando a Logística 

Nacional, destinadas a capacitar o País a realizar ações estratégicas, no campo da Defesa 

Nacional. Por sua vez, a Mobilização Aeroespacial, que também faz parte da Mobilização 

Nacional, é o conjunto de atividades empreendidas pelo Comando da Aeronáutica, desde a 

situação de normalidade, objetivando a complementação do apoio necessário e a obtenção das 
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capacidades requeridas ao Poder Aeroespacial quando da iminência da concretização de uma 

determinada ameaça. 

De modo similar ao do Exército, também baseados nos conhecimentos de Engenharia de 

Sistemas (Blanchard, 1998), o Modelo do Ciclo de Vida da Força Aérea pode ser dividido em 

5 (cinco) fases: concepção; viabilidade; definição; desenvolvimento ou aquisição; produção; 

Na fase da Concepção, ocorre a detecção de uma carência operacional ou uma 

oportunidade tecnológica / econômica, consolidada pela elaboração das NOP (Necessidades 

Operacionais) e fixação dos ROP (Requisitos Operacionais) para o Sistema ou Material 

destinado à satisfação dessa carência / oportunidade. Os ROP são emitidos pelo EMAER, 

com base nas NOP, e apresentam a descrição inicial das características de desempenho que o 

Sistema ou o Material deverá apresentar, em termos qualitativos e quantitativos, levando em 

conta a sua missão ou aplicação e a sua segurança em serviço. 

Na segunda fase, caracterizada pelo estudo de Viabilidade, são compiladas todas as 

informações necessárias a respeito do ciclo de vida do produto de defesa, com a colaboração 

de todos os órgãos intervenientes. É nesta fase que é realizado o primeiro contato formal com 

as empresas ou Governos interessados (RFI – “Request for Information”) e são analisadas as 

alternativas, avaliados os riscos, os prazos e a relação custo x benefício e, ainda, definida a 

estratégia de realização das diversas atividades que compõem o Ciclo de Vida dos Sistemas 

ou Materiais. 

Na terceira fase, Definição, é feito um estudo detalhado do sistema ou material, incluindo 

estudos de engenharia, modelagem e simulação, objetivos de nacionalização e planos 

preliminares de desenvolvimento e capacitação industrial. São, também, elaborados os RTLI 

(requisitos técnicos, logísticos e industriais), as especificações técnicas do projeto e os 

objetivos de custo e prazo. Esta fase termina com a seleção da(s) empresa(s) ou entidade(s) 

governamental(is) para o desenvolvimento (ou para a compra, no caso de produto já 

desenvolvido) e a elaboração da(s) minuta(s) de contrato(s). 

Definida a estratégia e os requisitos técnicos, inicia-se a fase de Desenvolvimento ou 

Aquisição. Nesta fase são executados os Planos de Desenvolvimento, de Nacionalização e 

Transferência de Tecnologia, de Compensação Comercial, de Verificação, Ensaios e 

Certificação, ou iniciado o processo de aquisição, com a confecção dos correspondentes 

Planos de Nacionalização e de Compensação Comercial. É nessa fase em que se executará a 

Avaliação Operacional, que será iniciada imediatamente após a conclusão do 

Desenvolvimento, ou após o recebimento das primeiras unidades de série, no caso de 
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Aquisição de produto disponível no mercado e, preferencialmente, antes do lançamento da 

produção em larga escala. 

Terminada a fase de Desenvolvimento, tem inicio a fase de Produção propriamente dita. 

No caso da Aquisição de produtos já desenvolvidos (no País ou no Exterior), esta fase terá 

início tão logo seja decidida a estratégia de aquisição (Fase de Viabilidade), considerados os 

passos aplicáveis das fases anteriores. 

Em seguida, é iniciada a fase de Implantação, na qual se processam ações e diretrizes no 

sentido de preparar os órgãos do Comando da Aeronáutica para receber o Sistema ou 

Material. Nesta fase, são observadas as condições de distribuição dos matérias ou sistemas, as 

condicionantes de ativação dos mesmos, a forma de empregá-los operacionalmente, bem 

como as orientações relacionadas ao suporte logístico continuado. 

Com isso, tem-se início a fase de Utilização, na qual os produtos ou sistemas são 

colocados em operação. Esta fase abrange, também, os aspectos de garantia da qualidade, 

avaliação de desempenho em operação (Avaliação Operacional Periódica), quanto aos 

aspectos técnicos, logísticos e doutrinários e análise da expectativa de vida. É durante a 

utilização que se avalia continuamente a necessidade de se revitalizar, modernizar, melhorar 

ou desativar um Sistema ou Material. 

Entre a fase de Utilização e Desativação do produto de defesa, há a fase de Revitalização, 

Modernização ou Melhoria. Nela, são introduzidas modificações no Sistema ou Material que, 

no decorrer da Fase de Utilização, tenha sofrido perda ou degradação de sua eficiência, ou se 

tornado obsoleto ou desatualizado tecnologicamente, gerando dificuldades no suprimento, na 

manutenção ou na própria operação, ou substituição de partes do mesmo, com vistas à 

restauração ou evolução da sua capacidade operacional ou funcional. 

A Desativação é a fase final do ciclo. Nela são desenvolvidas as ações para o 

planejamento e a execução da retirada do material de serviço e sua consequente alienação ou 

inutilização, encerrando o seu Ciclo de Vida, de maneira a evitar dispêndios desnecessários, 

tanto de recursos financeiros, quanto de recursos humanos e materiais. 

 

3.5.4.1.4 O Sistema de Ciência e Tecnologia da Marinha (SCTM) 
 

 

 

Assim como no Exército e na Aeronáutica, o Sistema de Ciência e Tecnologia da Marinha 

(SCTM) possui um órgão central de gestão que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação da Marinha (SecCTM), que  exerce o planejamento, a orientação, a coordenação e o 

controle das atividades científicas, tecnológicas e de inovação da Marinha. A SecCTM foi 
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criada pela portaria nº 115/MB, de 31 de março de 2008, em função da revisão da estrutura de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) da Marinha e da redefinição das atribuições de seus 

integrantes, a fim de aprimorar a gestão dos recursos (humanos, de material e financeiros) 

destinados às atividades específicas de CT&I. Atualmente, ela é diretamente subordinada ao 

EMA.  

Para a consecução de sua finalidade, cabem à SecCTM, além de exercer a coordenação do 

SCTMB, as seguintes tarefas: i) efetuar a administração estratégica de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I); acompanhar a evolução científica e tecnológica, o estado da arte e os 

trabalhos de pesquisa e desenvolvimento realizados, em instituições privadas e 

governamentais, nos assuntos de interesse da Marinha; iii) elaborar, revisar e submeter ao 

EMA as alterações e atualizações do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

Marinha (PDCTM); iv) identificar e obter fontes alternativas de recursos extraorçamentários 

para as atividades de CT&I; e  v) relacionar-se com as demais Forças Singulares e com os 

setores industrial, universitário e técnico-científico, nas atividades de pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico de sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas 

de interesse da Marinha. 

Visando atender ao disposto na Lei 10.973/2004 (Lei de Inovação Tecnológica - LIT), a 

Marinha optou por constituir um único Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-MB), 

constituído de várias ICTs, com a finalidade de gerir sua política de inovação daquela Força. 

Dentre elas, destacam-se a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da MB (SecCTM), o 

Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM); o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo 

Moreira (IEAPM); o Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), o Centro de 

Hidrografia da Marinha (CHM); o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 

(CTECCFN) e o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), único órgão não 

subordinado à SecCTM.  

A sua estrutura organizacional apresenta a seguinte configuração, onde a Gerência de 

Inovação Tecnológica (GIT), órgão central, está localizado na SecCTM e as Células de 

Inovação Tecnológica (CIT), estão localizadas nas demais ICT da MB (Figura 15). 
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Figura 15: Agentes internos do Sistema de Inovações tecnológicas da Marinha (SCTM) 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no PBCTM (BRASIL, 2009) 
 
 

A organização de maior visibilidade atualmente dentro da SecCTM é o Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), localizado no campus da Universidade de 

São Paulo (USP). O CTMSP atua em diversas áreas tecnológicas, tais como o 

desenvolvimento de sistemas térmicos, químicos e eletromecânicos, de processos químicos e 

projetos, fabricação e testes de componentes. Conta, para isto, com o suporte de diversas 

instalações laboratoriais e oficinas. Em sua estrutura estão implantadas as principais oficinas, 

laboratórios, usinas e protótipos desenvolvidos em parceria com a USP. O principal projeto 

do CTMSP é o desenvolvimento do Programa Nuclear da Marinha do Brasil (PNM), que visa 

capacitar o País com vistas ao domínio dos processos tecnológicos, industriais e operacionais 

de instalações nucleares aplicáveis à propulsão naval. Este programa é composto pelo Projeto 

do Ciclo do Combustível, pelo Projeto do Laboratório de Geração de Energia 

Núcleoelétrica e pelo Projeto de Infraestrutura. O Projeto do Ciclo do Combustível visa o 

domínio do ciclo do combustível nuclear nas fases necessárias para atender o abastecimento 

dos reatores de interesse da MB. O Projeto do Laboratório de Geração de Energia 

Núcleoelétrica (LABGENE) visa capacitar a MB para projetar, implantar, comissionar, operar 
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e manter instalações nucleares aplicáveis à  propulsão naval. O Projeto de Infraestrutura visa 

prover todas as facilidades para o desenvolvimento dos projetos anteriores, tais como: água, 

energia, captação e tratamento de esgoto e efluentes industriais, comunicações, sistemas 

viários, sistemas de segurança e prédios das unidades de apoio. 

Outra ICT importante da SCTM é o CASNAV, o qual foi criado em junho de 1975, na 

cidade do Rio de Janeiro, inicialmente com a finalidade de realizar a avaliação operacional e 

otimizar o emprego das Fragatas Classe Niterói, primeira classe de navios da Marinha a 

empregar sistemas digitais para operar suas armas e sensores. Em 2008, com a criação da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, o CASNAV passou a ser 

subordinado à SecCTM e, com isso, sofreu uma forte reestruturação, que culminou com a 

implantação de um modelo inovador de obtenção de soluções de Tecnologia da Informação 

criando a Divisão de Gerência de Projetos Terceirizados em 2011. Tal estrutura proporciona à 

Marinha acesso, transferência e capacitação em tecnologias, com controle, objetivo de 

cronogramas e compartilhamento de responsabilidades.  A CIT do CASNAV é vinculada 

funcionalmente a Gerência de Inovação Tecnológica (GIT), órgão central do Núcleo de 

Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-MB), localizado na Secretária de Ciência Tecnologia 

e Inovação da Marinha (SecCTM). Ela tem por objetivos: i) promover um ambiente que 

estimule a preservação da Propriedade Intelectual na Organização; ii) capacitar e valorizar os 

recursos humanos envolvidos nos processos de geração de novos conhecimentos e de 

proteção da propriedade intelectual; e fomentar a transferência de tecnologias geradas no 

âmbito do Ministério da Defesa (MD). 

Por fim, o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, tem como missão o desenvolvimento de tecnologias necessárias à Marinha. Para isso 

tem a responsabilidade de manter intercâmbio com os setores industrial, universitário e 

técnico-científico nas atividades de pesquisa e desenvolvimento de interesse da Marinha. 

A Marinha, diferentemente do Exército e da Aeronáutica, não possui um Instituto 

Tecnológico, como o IME e o ITA. Por esta razão, ela vem desenvolvendo uma série de 

parcerias estratégicas com IES e centros de pesquisa, o que tem contribuído com o 

intercambio cientifico e tecnológico. O CASNAV, por exemplo, interage com universidades 

renomadas e institutos de pesquisa como: a Universidade Federal Fluminense (UFF), o 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE-UFRJ), 

o Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo (LSI-USP), o Centro de 
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Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), e o Centro de Tecnologia da 

Informação Renato Archer (CTI-Renato Archer), ligado ao MCTI. 

A integração da Marinha do Brasil com o setor acadêmico proporciona programas 

conjuntos anuais, incluindo parcerias em bolsas de estudos, abertura de oportunidades para o 

corpo discente e pesquisas técnicas alusivas aos projetos de interesses comuns. As atividades 

são desenvolvidas por mão de obra especializada nas várias áreas do conhecimento. 

Uma destas parcerias é o acordo de Cooperação Acadêmica, Técnica e Cientifica com a 

UFF, assinado em 2011. Essa parceria se deve à crescente necessidade de troca de 

experiências com o objetivo de maximizar os resultados institucionais, unir esforços além de 

prestar apoio mútuo às atividades de pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento 

de uma tecnologia de Defesa no País. O CASNAV coordena o Núcleo do Escritório de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha na Universidade Federal Fluminense (NuEscCTI-

MB/UFF). Localizado na Escola de Engenharia da UFF, o Núcleo realiza estudos e 

desenvolve projetos de interesse da Marinha em parceria com aquela universidade. Neste 

Escritório apoiam-se os cursos de pós-graduação da Marinha do Brasil, executam-se projetos 

de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Prospecções, também, são desenvolvidas por 

meio da Agência de Inovação Tecnológica da UFF. O Núcleo conta ainda com o apoio do 

Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) da UFF, nas áreas de Política e Estratégia de 

Suporte à Ciência e Tecnologia. 

Outra importante parceria é o acordo de Cooperação Acadêmica, Técnica e Científica com 

o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE-

UFRJ), em março de 2011. Essa parceria busca unir esforços para prestar apoio mútuo às 

atividades de pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento de uma tecnologia de 

Defesa no País. O Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) coordena o Núcleo do Escritório 

de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha na COPPE-UFRJ (NuEscCTI-MB/COPPE-

UFRJ). O CASNAV desenvolve, com o apoio do Laboratório de Tecnologia Oceânica - 

LabOceano da COPPE-UFRJ, juntamente com pesquisadores da UFF e do Laboratório de 

Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI/USP) 

Os benefícios são intangíveis para essas instituições. Um dos principais objetivos desta 

parceria é a preparação tanto acadêmica quanto profissional dos militares e servidores da 

Marinha do Brasil, bem como alunos e profissionais da Marinha Mercante, para responder aos 

novos desafios que já se fazem presentes nesta área tecnológica. Um grande exemplo disso é 

o aumento de embarcações que farão parte dos cenários previstos pelo advento do pré-sal, 
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como também, os desafios impostos pela construção do Submarino com Propulsão Nuclear, o 

qual demandará preparo e conhecimento para o pleno emprego de todo o potencial oferecido 

pelos simuladores. 

Em geral, as inovações tecnológicas da Marinha são originadas em uma das CIT (célula 

de inovação tecnológica) do Poder Naval. O modelo de gestão destas inovações se dá por 

meio do Ciclo de Vida dos materiais da Marinha, denominado por aquela Força de “Cadeia de 

Valor” (Figura 16) pode-se dizer que, salvo algumas peculiaridades, o modelo é bem 

semelhante ao do SisCTID e ao do SCTEx e está detalhado na publicação EMA 410 – Plano 

de Desenvolvimento Científico-Tecnológico e de Inovação da Marinha (PDCTM) (BRASIL, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Ciclo de Vida dos Materiais da Marinha (“cadeia de valor”) 
Fonte: Plano Básico de Ciência e Tecnologia da Marinha (BRASIL, 2009) 

 

De acordo com o Modelo do Ciclo de Vida da Força Naval (Cadeia de Valor), descrito no 

Plano de Desenvolvimento Científico-Tecnológico e de Inovação da Marinha (PDCMT), a 

obtenção23 (desenvolvimento, aquisição) tem sua origem numa determinação do Comandante 

da Marinha para realização de estudos. O processo de obtenção é composto de cinco fases 

distintas: Concepção; Preliminar; Contrato; Execução; e Avaliação Operacional. Cada uma 

                                                           
23Obtenção na Marinha é o que no meio acadêmico costuma ser chamado de “aquisição de defesa”. Ela poderá 
ocorrer por construção, conversão ou pela própria aquisição, tendo como propósito suprir as necessidades 
militares decorrentes do Plano Estratégico da Marinha (PEM). 
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das instituições (organizações militares) acima descritas possuem atribuições neste sistema. 

Vale dizer que a obtenção tem por objetivo suprir as necessidades militares decorrentes do 

Plano Estratégico da Marinha (PEM) (BRASIL, 2002; 2009) 

A fase da Concepção inicia-se com o levantamento das necessidades. Nela, ocorre a 

elaboração dos Requisitos de Estado Maior (REM) pelo EMA, equivalente aos CONDOP 

confeccionados pelo Estado-Maior do Exército. Em seguida, são produzidos documentos que 

tratam sobre os Requisitos de Alto Nível de Sistemas (RANS), equivalentes ao ROB da Força 

Terrestre. A partir dos REM e dos RANS, ainda na fase de concepção, é realizado o Estudo de 

Exequibilidade (EE), pelos Gerente Participantes Coordenadores (GPaC) e Gerentes 

Participantes (GPa), no qual serão propostas e avaliadas as alternativas de projeto viáveis, 

técnica e economicamente,  que solucionem o atendimento aos requisitos pretendidos. 

Conflitos entre requisitos podem surgir nessa fase, demandando utilização de ferramentas 

analíticas adequadas em busca da melhor solução.  

Após receber os relatórios dos documentos citados acima, o EMA decide a configuração 

do meio e propões ao Comandante da Marinha a criação de um empreendimento modular, por 

intermédio do envio do Plano de Empreendimento Modular (PLANEM).  

Após isso, é iniciada a elaboração das Especificações de Alto Nível dos Sistemas (EANS) 

pelos ODS. Ao final desta fase é produzido, pelo ODS responsável pela obtenção, o Relatório 

de Fim de Fase (RFF), o qual será submetido à aprovação do EMA. 

A etapa seguinte é a Preliminar. Nela, o EMA autorizará o prosseguimento do processo, 

depois de definida a configuração e aprovado o relatório da fase de Concepção. O Setor do 

Material elaborará o Projeto Preliminar e determinará a consolidação das EANS. Nesta 

mesma oportunidade, o Setor Operativo dará início aos estudos para a elaboração dos 

Requisitos Táticos Operativos (RTO), que, ao lado do REM e RANS, é o ponto de ligação da 

Ciência e Tecnologia com a doutrina, semelhante ao RTB, no Exército. Após se tornar 

concreto o conhecimento das definições dos sistemas do meio a ser obtido, o CASNAV 

iniciará o planejamento da Avaliação Operacional. O ODS responsável submeterá à 

apreciação do EMA a necessidade de criação de projetos específicos, a serem desenvolvidos 

no âmbito do Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Marinha (PDCTM), que 

é um documento  componente do Sistema de Planejamento Estratégico da Marinha (SPEM).  

Após a conclusão do relatório da fase Preliminar, dará início a fase de Contrato. O EMA 

autorizará o prosseguimento do processo de obtenção e o Setor do Material selecionará os 

possíveis construtores ou fornecedores, redigirá o contrato a ser firmado, assessorado pela 
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Secretaria Geral da Marinha quanto aos aspectos relacionados a normas, legislação e 

alternativas financeiras para as Operações de Crédito.  

Terminada a fase anterior, inicia-se a fase de Fase de Execução, que deve ser voltada para 

a coordenação dos esforços e investimentos previstos nos diversos projetos componentes do 

Estado-Maior. Ao final desta fase, será lavrado o Relatório Final de Aceitação (RFA), que 

caracteriza a aceitação contratual e relaciona as pendências, seus reflexos de caráter financeiro 

e os prazos estipulados para correção.  

A última fase, Avaliação Operacional, constatará a real capacidade do meio, quantificará 

seu desempenho e poderá indicar a necessidade de introduzir alterações no projeto de 

concepção, quando se tratar do primeiro meio de uma classe. Sua eficácia requer que seu 

planejamento seja iniciado na fase Preliminar da obtenção do meio. 

As fases descritas acima não estão claramente definidas no ciclo de vida ou, no caso da 

Marinha, Cadeia de Valor. O PDCTM (BRASIL, 2009), ao descrever o ciclo de produção, 

científico tecnológica, apresenta apenas uma figura que representa a Cadeia de Valor (Figura 

16), abordando que, nela, são consideradas as competências científicas e tecnológicas 

(capacitação de pessoal e infraestrutura técnico-científica), bem como as necessidades dos 

clientes do sistema, que se articulam formando um processo cíclico referente à geração, à 

implementação e à difusão de funções, nas quais o valor é agregado a produtos ou serviços. 

Não há, portanto, congruência entre o texto que descreve os procedimentos e as fases do 

cadeia de valor, que a figura retrata. 

 

 

3.5.4.2 No campo das Inovações Não-tecnológicas / doutrinárias  

 

3.5.4.2.1 Sistema de Doutrina Militar Combinada (SIDOMC)  

 

A Portaria normativa no 558/EMD/MD, publicada em 2008, aprovou as diretrizes para 

organização e funcionamento do Sistema de Doutrina Militar Combinada24 – SIDOMC. A 

finalidade do SIDOMC é promover o desenvolvimento, a revisão, a consolidação, a aprova-

ção e a disseminação da doutrina militar conjunta (comum a todas as Forças), visando ao ajus-

tamento constante às necessidades das Forças Armadas. Além disto, regula as atividades e 

responsabilidades dos diversos órgãos do Ministério da Defesa no decorrer das ações especi-

                                                           
24O termo “combinada” foi substituído por “conjunta” e refere-se às operações ou atividades em que todas ou 
pelo menos duas das Forças Singulares estejam atuando em conjunto.    
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ficadas. Cabe-lhe, ainda, responder aos questionamentos referentes à organização, ao material 

de emprego militar, aos aplicativos, aos sistemas militares e às situações de combate de um 

Comando Combinado (BRASIL, 2008c) 

Para cumprir esta finalidade, o SIDOMC tem os seguintes objetivos: i) identificar, por in-

termédio do emprego intensivo de técnicas de investigação e estudos prospectivos, novos 

campos para o desenvolvimento da doutrina combinada; ii) contribuir para a definição de pa-

drões de eficiência e eficácia compatíveis com FA modernas; iii) obter unidade de doutrina 

conjunta no âmbito do Ministério da Defesa, buscando a integração com as doutrinas singula-

res das FA; e iv) dinamizar todo o processo de planejamento, formulação e validação da dou-

trina combinada25 (BRASIL, 2008c) 

Alinhado com a DMD (Doutrina Militar de Defesa) a portaria define Doutrina Militar 

Combinada (Conjunta) como sendo o conjunto de princípios, conceitos, normas e procedi-

mentos que estabelecem as bases para a organização combinada, orientando as ações de pre-

paro e emprego combinado (conjunto) das Forças Armadas (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Diagrama de representação da Doutrina Militar Combinada / Conjunta 
Fonte: Sistema de Doutrina Militar Combinada (BRASIL, 2008c) 
 
  

A formulação, aperfeiçoamento, ou mesmo reformulação da doutrina conjunta decorre de 

fatores como: possíveis ameaças de guerra ou de não-guerra; surgimento de novas tecnologi-

as; aporte de recursos financeiros e materiais; políticas de governo; cultura militar e outros, 

conforme podemos observar na Figura 18. Em sentido contrário, de acordo com a Portaria, a 

doutrina também afeta alguns fatores (Figura 19). 

                                                           
25

 Após 2010, a palavra combinada foi substituída por conjunta, simbolizando a interoperabilidade entre as 

Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). 
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Figura 18: Fatores que influenciam a formulação da Doutrina 
Fonte: Sistema de Doutrina Militar Combinada (BRASIL, 2008c) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Fatores influenciados pela Doutrina 
Fonte: Sistema de Doutrina Militar Combinada (BRASIL, 2008c) 
 

Observando as figuras acima, verifica-se que o sistema leva em consideração que a dou-

trina é impactada, dentre outros fatores, pelas tecnologias (Figura 18). Entretanto, não deixa 

claro o impacto da doutrina sobre o surgimento de uma nova tecnologia, embora considere 
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que a doutrina possa influir sobre o reequipamento das Forças. Isto contraria diversos mode-

los de gestão da inovação, como o do Departamento de Investigação Científica Avançado 

(DARPA) dos Estados Unidos, ligado ao Departamento de Defesa daquele País. Diversas 

inovações criadas no DARPA foram motivadas por demandas doutrinárias (internet; Google 

maps, gps e outros). 

Por outro lado, quanso se analisa o texto do documento, observa-se uma tênue ligação 

entre o sistema de doutrina e o sistema de ciência e tecnologia no nível do Ministério da 

Defesa. Por exemplo, na observação dos produtos finais ofertados pelo SIDOMC, verifica-se 

a existência de Condicionantes Doutrinárias de Emprego Combinado (Conjunto) (CONDEC), 

que são normas reguladoras e parâmetros que definem, respectivamente, o emprego doutriná-

rio do material, dos aplicativos e dos sistemas, e o desempenho esperado dos mesmos. Este 

documento é a base doutrinária para a elaboração dos Requisitos Básicos de Emprego Combi-

nado (Conjunto) (REBDEC) para todos os produtos de Defesa, aplicativos e sistemas de em-

prego militar comuns às Forças. Nos REBDEC, constam todas as exigências a serem atendi-

das pelas características operacionais dos produtos de defesa para se alcançar a necessária 

interoperabilidade entre as Forças. 

Também, verifica-se a existência do documento denominado Conceito Operacional 

(CONOP), que é o documento que descreve as características operacionais de um sistema, do 

ponto de vista do usuário, e pode incluir, dentre outros aspectos, a situação atual e futura do 

sistema; as justificativas para a existência e evolução do sistema; o ambiente operacional; as 

restrições operacionais; os modos de operação; os tipos de usuários; as limitações do sistema; 

os impactos operacionais e organizacionais; e a estrutura de apoio, dependendo da complexi-

dade do sistema ou produto de Defesa, o CONOP poderá substituir as CONDEC. 

O grande mérito deste sistema é que ele, por meio dos CONDEC ou CONOP e dos 

REBDEC busca coordenar, no nível estratégico (MD), a adoção de MEM ou PRODE comum 

às três Forças ou que ou imponha a participação efetiva do Ministério em razão do valor eco-

nômico e estratégico agregado. 

Além da elaboração dos CONDEC, CONOP e REBDEC, o sistema também tem como 

frutos a elaboração de manuais doutrinários e manuais técnicos. Todos estes produtos doutri-

nários são frutos do ciclo de produção doutrinária do MD, que em última análise pode ser 

caracterizado como o ciclo de produção das inovações doutrinárias na Defesa. Tal ciclo conta 

com as seguintes fases: preliminar ou concepção; planejamento; formulação; aprovação e dis-

tribuição; aplicação; e realimentação. 
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A fase Preliminar ou de Concepção da DMD é aquela na qual são elaboradas as diretri-

zes básicas para a evolução doutrinária. Nela, o Ministro da Defesa, assessorado Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas, com as demais secretarias do MD e com as Forças, ori-

enta a elaboração da doutrina conjunta de Defesa. 

Na segunda fase, Planejamento, o MD reúne as informações provenientes de várias fon-

tes, particularmente, de relatórios setoriais, que constituem os principais subsídios para o le-

vantamento dos problemas e deficiências, e o consequente levantamento das necessidades dos 

sistemas operacionais. Com base neste levantamento, elabora-se o plano de desenvolvimento 

doutrina conjunta das Forças Armadas (PDDCMD), contendo as diretrizes específicas para a 

execução de programas e projetos a serem elaborados. 

A terceira etapa é a fase da Formulação propriamente dita, na qual serão elaborados os 

produtos doutrinários necessários para resolver os problemas identificados nas fases anterio-

res, tais como deficiências ou impropriedades na doutrina de emprego, no material, nas estru-

turas organizacionais, na articulação estratégica das Forças Armadas, nos procedimentos e nas 

técnicas de combate ou, até mesmo, conflitos entre textos doutrinários em vigor. Para isso, o 

Ministro de Estado da Defesa poderá indicar qualquer órgão do MD e das Forças Armadas 

para condução dos projetos, os quais remeterão os trabalhos finalizados ao MD, na forma de 

proposta, para avaliação e posterior difusão. 

A fase seguinte é a de Aprovação e Distribuição. Como o próprio nome indica, nesta eta-

pa os projetos são, então, aprovados, publicados e distribuídos aos usuários. Com isso, inicia-

se a fase de Aplicação, na qual os usuários colocarão em prática os preceitos contidos nos 

diversos documentos doutrinários, ficando em condições de criticá-los e, com isso, contribuir 

com o processo evolutivo da doutrina. Isto é feito por meio de relatórios e outros documentos 

informativos, caracterizando a última fase do ciclo, a Realimentação. 

Vale ressaltar que o SIDOMC é um sistema do nível estratégico (MD). Cada Força Sin-

gular possui a sua própria doutrina militar, as quais não podem conflitar com a Doutrina Mili-

tar de Defesa. A figura 20 demonstra o espectro das doutrinas militares. As peculiaridades dos 

sistemas de cada uma das Forças serão descrita nas seções posteriores. 
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Figura 20: Espectro das doutrinas militares 
Fonte: Sistema de Doutrina Militar Combinada (BRASIL, 2008c) 

 

 

3.5.4.2.2 Peculiaridades do Sistema de Doutrina Militar das Forças Armadas 
 

a) Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT) 
 

A Doutrina Militar Terrestre é gerenciada pelo Estado- Maior do Exército por meio do 

Sistema de Doutrina Militar Terrestre (SIDOMT). O órgão que gerencia tal sistema é o Centro 

de Doutrina do Exército (C Dout Ex). Todas as características,   objetivos e funcionamento do 

SIDOMT e do Ciclo de Desenvolvimento da Doutrina estão descritos na Portaria nº 989, 27 

de novembro de 2012 (Manual EB IG-01.005). Ela revoga a Portaria 109 (IG 20-13)26, de 25 

de fevereiro de 1999, também do Comando do Exército. As IG-01.005 (antiga IG 20-13) têm 

ligação formal com as IG 20-11 e IG 20-12, já mencionadas nas seções que abordam o 

sistema de ciência e tecnologia do Exército.  

O desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre é dividida em dois níveis: estratégico e 

operacional. No nível estratégico, a Doutrina trata, predominantemente, das Políticas e 

Estratégias, e é definida como “o conjunto de valores, de princípios gerais, de conceitos 

básicos, de concepções, de normas, de métodos e de processos, que têm por finalidade 

orientar a organização, o preparo e o emprego do Exército". É o conceito que se aproxima do 

entendimento sobre Cultura Organizacional. No nível operacional, ela trata, principalmente, 

de assuntos relacionados aos aspectos táticos e operacionais. Resumidamente, no linguajar 

dos integrantes do Exército, o SIDOMT, neste nível, busca respostas as seguintes perguntas: 
                                                           
26A IG 20-13 foi revogada e substituída pela IG 01.005 - instruções gerais para a organização e o funcionamento 
do sistema de doutrina militar terrestre (SIDOMT). 
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como equipar; como organizar; e como combater? Acrescenta-se que estas respostas são 

buscadas não só para  o presente, como  também para o desenvolvimento da força do futuro. 

O Manual IG-01.005, que trata do SIDOMT demonstra a forma como a Força Terrestre 

pretende realizar inovações na Doutrina. Na referido manual, observa-se que o ciclo de 

produção doutrinária do Exército é iniciado a partir de estudos e pesquisas conduzidos pela 

Força Terrestre para elaborar a chamada “Concepção Estratégica do Exército”, a qual, 

juntamente com as diretrizes do comandante do Exército, é traduzida no SIPLEx (Sistema de 

Planejamento do Exército). 

O ciclo tambem pode receber inputs a partir de uma nova Doutrina de Operações 

Conjuntas ou mesmo por necessidades indicadas pelo Ministério da Defesa, em especial pelo 

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA). Os Comandos Militares de Área 

(órgãos operacionais) e os Órgãos de Direção Setorial (ODS), como o Departamento de 

Ciência e Tecnologia e o Departamento de Engenharia e Construção, podem gerar 

necessidades que impliquem em novos produtos doutrinários.  

O Ciclo de Produção Doutrinária é composto por fases, subfases e atividades que, por sua 

vez, compreendem processos e tarefas (Figura 21). Normalmente, os produtos de cada fase 

servem como base para o trabalho executado na fase seguinte. A duração do ciclo é variável, 

de acordo com temas e assuntos doutrinários envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: O Ciclo de Produção Doutrinária, com suas Fases, Subfases e Atividades 
Fonte: Sistema de Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2012b) 
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A fase do Planejamento da Produção Doutrinária é a fase inicial. Ela inclui as subfases 

de Concepção Doutrinária e Integração. A subfase da Concepção Doutrinária traduz e 

modela as capacidades necessárias à Força Terrestre, em um futuro próximo, com o objetivo 

de identificar os novos produtos doutrinários necessários para atender a essas novas 

demandas.  

Na subfase de Integração, a esses novos produtos serão adicionadas as necessidades de 

revisão dos produtos em vigor, identificadas pelas lições aprendidas (lessons learned) e 

relatórios originados nos ODS. Todas essas necessidades da Força Terrestre, em termos 

doutrinários, são compiladas e incluídas no Quadro de Situação da Doutrina (QSD). Após a 

reunião anual de Contrato de Objetivos Doutrinários, os projetos extraídos do QSD são 

selecionados e priorizados. O documento denominado Plano de Desenvolvimento da Doutrina 

Militar Terrestre (PDDMT) consolida o trabalho a ser executado.  

A segunda fase (Elaboração) destina-se a executar os projetos contidos no PDDMT. Ela 

subdivide-se em Pesquisa e Formulação (ou Revisão, quando for o caso). A elaboração do 

Produto Doutrinário27 tem início imediatamente após a aprovação do PDDMT pelo Ch EME. 

Para cada projeto são estabelecidas diretrizes de elaboração e é designado um ODS 

responsável pela execução. Este ODS deve informar ao EME a OM responsável pela gerência 

do projeto, a qual irá ligar-se diretamente ao Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) 

sediado no EME. O gerente do projeto deverá submeter à aprovação do C Dout Ex o seu 

plano de projeto e proporá a constituição do grupo de trabalho  que executará o projeto. A 

seleção dos seus integrantes deve considerar as competências nas áreas específicas de 

interesse, podendo contar com militares de qualquer órgão (OM ou EE), da ativa ou reserva – 

ou seja, não restringindo o universo de seleção aos militares subordinados ao ODS de origem 

do gerente. Este grupos poderão valer-se de consultores ad hoc, que podem ser civis com 

conhecimento na área de Defesa.  

A subfase de Pesquisa busca o detalhamento das novas capacidades definidas na fase 

anterior, traduzindo-as na forma de combate visualizada para as unidades de emprego (novas 

ou não) e nos novos equipamentos e armamentos que a Força pretende adotar. Subdivide-se 

em duas categorias: i) Prospecção Doutrinária e Pesquisa Científico-Tecnológica.  

A Prospecção Doutrinária,  realizada por todos os integrantes do SIDOMT, sob a 

coordenação do C Dout Ex, busca coletar subsídios e/ou desenvolver novos princípios e 

                                                           
27Conhecimentos estruturados e formalizados durante o Ciclo de Produção Doutrinária, consolidados em: 
manuais; notas de coordenação doutrinária; cadernos de instrução; condicionantes doutrinárias e operacionais 
(CONDOP); requisitos operacionais básicos (ROB) ou outros.  
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fundamentos para o emprego da F Ter. O estudo da História Militar, os seminários, os 

simpósios, os intercâmbios de cooperação de especialistas e os trabalhos de conclusão de 

cursos dos Estabelecimentos de Ensino, entre outros, fazem parte desta categoria. 

A Pesquisa Científico-Tecnológica é conduzida, sob orientação do EME, pelo 

Departamento de Ciência e Tecnologia e realizada por intermédio de suas OM subordinadas – 

incluindo a possibilidade de emprego da Base de Indústria de Defesa e de Organizações Civis 

de Ensino Superior. Como foi visto, esta é a ligação existente entre o Sistema de Ciência e 

Tecnologia do Exército e o Sistema de Doutrina Militar Terrestre. Busca desenvolver 

Produtos de Defesa (PRODE) e Sistemas de Emprego Militar que proporcionem vantagem 

tecnológica para a Força Terrestre. 

A fase da Validação Doutrinária representa a transição da teoria para a prática. Nela, 

será verificado se o anteprojeto de produto doutrinário está consistente e se permite o 

atendimento das capacidades necessárias, identificadas na 1ª fase do Ciclo de Produção 

Doutrinária. Ela compreende as atividades de Experimentação e Avaliação, sendo esta última 

realizada apenas quando o objeto do anteprojeto for um PRODE, ou seja, advindo da 

Pesquisa Científico-Tecnológica. Para cada produto, o EME expedirá diretrizes, definindo 

quais atividades deverão ser realizadas e quais órgãos do SIDOMT serão responsáveis.  

A Experimentação tem a finalidade de validar, na prática, a exequibilidade e a eficácia 

dos conceitos, técnicas, táticas e procedimentos que se deseja incorporar à doutrina da Força 

Terrestre. Baseia-se na aplicação das ideias contidas nos anteprojetos de produtos doutrinários 

(manuais, QO, cadernos de instrução, etc.), empregando simulação virtual ou tropa, em 

condições que aproximem-se ao máximo das situações encontradas no combate.  

Já a Avaliação é o processo no qual os PRODE são postos à prova de forma científica, 

por intermédio das ferramentas de medição do desempenho. Ela requer uma sistemática de 

planejamento e a previsão de recursos orçamentários, que devem ser previstos nos programas 

e projetos contidos no PDDMT.  

Por fim, materializando  a conclusão do ciclo, ocorre a fase da Aplicação, na qual os 

produtos doutrinários são difundidos para aplicação pela Força Terrestre. Ela abrange a 

Difusão e o Acompanhamento Doutrinário.  

A execução da subfase de Difusão está condicionada ao tipo de Produto Doutrinário. Em 

se tratando de manuais e produtos afins, a difusão é feita prioritariamente por meio do Portal 

de Doutrina, podendo, também, ser impressos e distribuídos a usuários específicos.  
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O Acompanhamento objetiva verificar a aplicação da DMT nos exercícios no terreno, nas 

operações de paz, nas simulações de combate e nas operações reais, coletando informações e 

relatórios de operações, com vistas a realimentar o ciclo doutrinário.  

Vale destacar que as atividades de Revisão Formal e Aprovação de Produtos Doutrinários 

são prévias e obrigatórias em relação à fase de Aplicação. A revisão formal compreende o 

ajustamento da publicação aos padrões estabelecidos para a aprovação pelas autoridades 

competentes. Os anteprojetos aperfeiçoados serão revisados e, em seguida, preparadas as 

memórias e as portarias de aprovação, com a assinatura da autoridade competente, que 

autoriza a publicação do produto.  

Ao final do ciclo, as lições aprendidas realimentam o processo, e podem gerar a 

necessidade de revisão da DMT.  

Do exposto, observa-se que, de modo semelhante ao SIDOMC, o SIDOMT tem dois 

produtos que fazem ligação com o sistema de ciência e tecnologia são as Condicionantes 

Doutrinárias e Operacionais (CONDOP), que fornecem parâmetros que definem o emprego 

doutrinário do material e o desempenho esperado do mesmo, considerada a doutrina de 

emprego da Força Terrestre. Este documento é a base doutrinária para a elaboração dos 

Requisitos Operacionais Básicos (ROB), que são características de um material (armamento / 

equipamento) restritas aos aspectos operacionais. Seus congêneres são CONDEC e dos 

REBDEC respectivamente.  

Com a nova Portaria, publicada em dezembro de 2012, uma mudança importante ocorreu 

no SIDOMT. O documento prevê uma aproximação sensivelmente maior entre o SCTEX e o 

SIDOMT, que é uma alteração consistente, que demonstra que a Força Terrestre sentiu a 

necessidade de não se separar as inovações tecnológicas das não-tecnológicas (BRASIL, 

2012b) 

Percebe-se, também, uma preocupação formalizada no sentido de consolidar e 

desenvolver a doutrina segundo características próprias e autóctones; proporcionar, por 

intermédio do emprego intensivo de técnicas de investigação e estudos prospectivos, o 

desenvolvimento da doutrina; contribuir para a definição e obtenção de padrões de eficiência 

compatíveis com um exército moderno; obter unidade de doutrina no âmbito da Força 

Terrestre, buscando integrar-se com os sistemas de doutrina das demais forças singulares; e 

dinamizar todo o processo de planejamento, formulação e validação da Doutrina Militar 

Terrestre. 
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No entanto, conforme comprova Alves (2006), é possível identificar grandes dificuldades 

para a condução do processo em sua plenitude. Os efetivos destinados a trabalhar diretamente 

com o desenvolvimento da doutrina, no Centro de Doutrina, no COTER e no DECEx são 

escassos e difíceis de serem mantidos por tempo significativo em suas funções; existem 

dificuldades estruturais de coordenação entre órgãos planejadores, gestores, e executores dos 

exercícios destinados à avaliação, validação e experimentação doutrinária; as unidades e 

escolas designadas como responsáveis por revisão de manuais e notas doutrinárias, 

normalmente, recebem tal missão como sobrecarga, implicando riscos à qualidade, pesquisa e 

precisão do produto final (ALVES, 2006).  

Alves (2006) concluiu que, geralmente, os recursos para a elaboração de pesquisas, testes 

e exercícios práticos são limitados, acarretando na escrituração de fundamentos doutrinários 

não testados. O Autor, também, argumenta que o SIDOMT ainda não regulamenta 

procedimentos para o desenvolvimento de uma doutrina conjunta com as demais forças 

singulares. Em sua visão, a elaboração de uma doutrina conjunta ainda esbarra em muitos 

interesses e paradigmas engendrados nas forças singulares, cabendo ao Ministério da Defesa a 

condução do esforço para superá-los.  

 

b) Sistema de Doutrina Militar Aeroespacial 

O Sistema de Doutrina Militar Aeroespacial (SIDMAE) foi criado recentemente pela 

Portaria nº 19/3SC2, de 03 de junho de 2013, com a finalidade de integrar e coordenar 

procedimentos relativos ao desenvolvimento e à difusão da Doutrina Militar Aeroespacial 

(DMAE) e à elaboração e atualização de documentos doutrinários no âmbito do Comando da 

Aeronáutica (COMAER) (BRASIL, 2013) 

As normas de implantação do SIDMAE prescrevem que o sistema deve interagir com os 

demais sistemas e órgãos de desenvolvimento e difusão de doutrina e de elaboração e 

atualização de documentos doutrinários, principalmente nos âmbitos do Ministério da Defesa, 

do Comando da Marinha do Brasil e do Comando do Exército Brasileiro. Este é um bom 

indício da necessidade de uma integração ainda não efetivada.O SIDMAE tem por objetivo 

regular as ações e atribuições relacionadas ao desenvolvimento, experimentação, catalogação, 

aprovação e difusão de publicações de caráter doutrinário, ligadas ao emprego do Poder 

Militar Aeroespacial Brasileiro. 

O sistema parte do estudo das demandas doutrinárias, que ele denominou de: “Lacunas 

doutrinárias”. A identificação de tais lacunas é fruto das alterações significativas nas 
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políticas, nas estratégias e nos objetivos nacionais; do surgimentos de novas oportunidades e 

ameaças no cenário vigente; da atribuição de novas tarefas e/ou desenvolvimento de novas 

capacidades; das condições permissivas ou restritivas de aspectos operacionais ou 

administrativos; e do  surgimento ou desenvolvimento de novas tecnologias. 

Uma vez identificado um determinado problema (demanda ou lacuna), o caminho para 

uma solução invariavelmente passa pela obtenção de informações consistentes e relevantes 

para a plena compreensão do contexto no qual os fatores se inserem, inter-relacionam-se e 

contribuem ou não para as possíveis soluções. Assim, dá início a segunda fase denominda de 

“Coleta e análise de dados”, que pode ser feita pela análise dos relatórios das operações 

exercícios, por questionários ou entrevistas, e pela observação direta por parte dos envolvidos 

no processo de desenvolvimento doutrinário. A análise, que abrange também a interpretação, 

“tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação.  

A fase seguinte é a da “Elaboração de ideias”. Ela toma como premissa a coleta e análise 

de dados realizada e busca o levantamento de linhas de ação que dêm solução ao problema 

identificado nas primeiras etapas.  

Após a decisão sobre a melhor linha de ação, inicia-se a fase da “Experimentação e 

avaliação”,  na qual a mesma é testada com o objetivo de verificar se os conceitos 

desenvolvidos no ambiente acadêmico se revelam factíveis e adequados. De modo geral, essa 

verificação se dá por meio da experimentação das ideias formuladas, mediante a sua aplicação 

experimental em jogos de guerra, exercícios e, excepcionalmente, operações, devendo essa 

experimentação ser devidamente avaliada quanto à obtenção dos resultados esperados.  

Por fim, após os testes e a aprovação, inicia-se a fase de difusão ou de publicação de 

produtos. Neste ponto, é imperativo destacar que a divulgação do conhecimento, no âmbito do 

SIDMAE, deve obedecer formalidades específicas, ou seja, o produto doutrinário considerado 

deve enquadrar-se a formatos padronizados. 

Como resultado, o SIDMAE tem os seguintes produtos doutrinários (PRODOUT): a) 

documentos doutrinários (DD), que compreende extensa gama de publicações do SIDMAE 

destinadas a regular princípios, conceitos, técnicas, táticas e procedimentos relacionados ao 

preparo e emprego do Poder Militar Aeroespacial; b) notas de coordenação doutrinária 

(NCD), que são destinadas a dirimir eventuais pontos conflitantes nas doutrinas em vigor; o 

relatórios de lições aprendidas (RLA), que são publicações doutrinárias complementares, 

destinadas a registrar, de forma padronizada, conhecimentos doutrinários obtidos com base 
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em experiências, com a finalidade de aperfeiçoar doutrinas em vigor ou em desenvolvimento. 

De modo geral, os RLA são originados durante a fase de análise pós-evento (operações ou 

exercícios), a partir de discrepâncias entre preceitos doutrinários e efeitos obtidos.  

Em relação à organização do SIDMAE, pode-se dizer que o Órgão Central do SIDMAE é 

o Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER), conforme acontece, também, com o Exército 

Brasileiro. Os agentes do SIDMAE, também chamados de Elos do Sistema, são todos os 

órgãos da estrutura organizacional do Comando da Aeronáutica. No SIDMAE, existem os 

Elos Permanentes e os Elos Eventuais. Os Elos Permanentes podem ser classificados como:  

Elos de Desenvolvimento, Experimentação e Elaboração; Elos de Aprovação; e Elos de 

Difusão. Os Elos Eventuais, existentes nas demais OM, são essencialmente Elos de Difusão, 

podendo, mediante coordenação do Órgão Central, atuar em atividades doutrinárias. 

Os Elos de Desenvolvimento,Experimentação e Elaboração, em geral, são as todas as 

organizações militares com atribuição específica para o trato de assuntos doutrinários, 

inclusive as ligadas ao DCTA. Os Elos de Aprovação são os ODS existentes nas estruturas do 

Órgão Central do Sistema (EMAER). Tais órgãos compõem o Conselho de Doutrina Militar 

Aeroespacial (CDMAE). Os Elos de Difusão são constituídos, em caráter permanente, pelos 

Estabelecimentos de Ensino e pelas OM do COMAER com atribuições relacionadas a 

atividades de capacitação de recursos humanos, e em caráter eventual nas demais OM do 

COMAER.  

Pode-se dizer que o modelo da FAB, assim como o do Exército, são modelos buscam 

criar um ambiente que favoreça o surgimento e a proposição de novas ideias, apoiando-se em 

princípios como inovação e criatividade. Além disso, estes novos modelos buscam aproximar 

as inovações tecnológicas com as não-tecnológicas. 

 

c) Sistema de Doutrina Militar Naval 

Não há, até o presente momento, um modelo semelhante, sistematizado, de evolução da 

doutrina militar naval. O Manual de doutrina básica da Marinha (EMA-305) prescreve a 

doutrina vigente, mas não aponta uma sistemática de inovação doutrinária. As ações de 

evolução da doutrina são realizadas de modo não formalizado. O Manual  de Publicações da 

Marinha (EMA 411), em seu capítulo 6, estabelece as normas para a modificação, revisão e 

baixa das publicações do SPM, mas não aborda sobre necessidades de inovações doutrinárias. 
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3.5.4.3 Comparação sintética dos sistemas de inovação vigentes 

Esta seção tem por finalidade apresentar uma comparação sintética a resepito dos 

sistemas de inovações tecnológicas e não-tecnológicas vigentes, levantando as principais ob-

servações que afetam esta pesquisa. Para facilitar essa tarefa, foi elaborado o Apêndice J, que 

demonstra um quadro comparativo, contendo todas as etapas de cada um dos modelos. 

De modo geral, observa-se que não há um sistema que integre a gestão das inovações no 

âmbito da Defesa em seu amplo espectro. Como também não há interligação entre os sistemas 

de inovação tecnológica no âmbito do MD. 

Em todos os sistemas de inovação tecnológica (MD e Forças), observa-se que o ciclo de 

vida de material começa com a tradução das necessidades operativas em requisitos de projeto. 

Os modelos consideram tal procedimento uma etapa decisiva para o sucesso do desenvolvi-

mento do PRODE, uma vez que, a partir deles, há aplicação intensiva de recursos. Blanchard 

e Fabrycky (2006) afirmam que as deficiências dos requisitos iniciais do projeto se refletem 

ao longo do ciclo de vida do produto, tornando o Custo do Ciclo de Vida demasiadamente 

alto. 

Observando o Apêndice J, percebe-se que as três Forças possuem sistemas de gestão 

formais de inovações tecnológicas. Em cada um destes sistemas (SCTEx, SCTM e SCTA), os 

nomes e o número de fases variam, mas os conceitos de cada uma delas são praticamente os 

mesmos. Porém, no nível estratégico (MD), as fases do SisCTID não foram descritas nos do-

cumentos que tratam do sistema de inovação tecnológica (Concepção Estratégica e Gerencia-

mento de Projetos no SisCTID). Entretanto, elas constam da figura que trata sobre o ciclo de 

vida e são as seguintes: levantamento de necessidades; geração de ideias; pesquisa básica e 

aplicada; desenvolvimento; produção; Operação; Manutenção (modernização e revitalização);  

e alienação.  

Já em relação às inovações não-tecnológicas, o modelo do MD, SIDOMC, contem uma 

descrição sistematizada de todas as etapas de evolução doutrinárias. O sistema é semelhante 

ao adotado pela Força Terrestre com pequenas alterações de nomes, mas nenhuma conceitual, 

conforme se pode observar no Apêndice J. A Força Aérea, com base nos modelos do Exército 

e do MD, elaborou SIDMAe, em julho de 2013, que guarda muitas semelhanças com os seus 

congêneres, variando no nome em numero de etapas. Já a Marinha não dispõe de uma siste-

mática oficial de inovação doutrinária (não-tecnológica).  

Esta comparação foi importante para a elaboração do modelo conceitual apresentado no 

capítulo 9. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ORIENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

Pelo fato de a gestão da inovação se tratar de uma temática ainda recente e que envolve 

conteúdos multidisciplinares complexos e, também, por esta investigação abordar aspectos 

culturais do segmento de não-guerra do setor de Defesa, que é um campo bastante específico, 

esta pesquisa, quanto aos fins, é de cunho descritivo e explicativo, porém com uma fase ex-

ploratória antecedente e, quanto aos meios, pode ser considerada documental, bibliográfica e 

de campo, conforme taxionomia apresentada por Vergara (2012). 

Descritivo, pois buscou estudar a gestão da inovação e as características da cultura orga-

nizacional que influenciam no processo inovativo de um setor específico (Setor de Defesa, 

segmento não-guerra) composto por agentes como: indústrias de Defesa, Forças Armadas, 

centros de pesquisa e universidades civis e militares. Neste estudo, os aspectos descritivos 

aproximaram-se das especificidades da pesquisa explicativa, já que não se buscou apenas ex-

por os elementos e, sim, compreender a relação entre eles, conforme proposto por Thiry-

Cherques (2008). Por ser uma pesquisa de cunho descritivo, optou-se pela inclusão de obser-

vações, registros, análises, classificações e interpretações, conforme indica Gil (2002). Este 

autor refere-se, ainda, ao uso de técnicas padronizadas de coleta de dados (questionário e ob-

servação sistemática). 

Explicativo, porque além de explorar e descrever, foram buscadas explicações sobre os 

elementos da estrutura aparente e suas relações, de modo a desenvolver um modelo conceitual 

para gestão das inovações no setor, demonstrando a importância, ou não, dos interesses dos 

agentes, do tipo de interação, dos valores de cada agente nesta interação, dos benefícios visua-

lizados pela formação de alianças para inovar e dos fatores que dão suporte à inovação. Con-

forme sugerido por Gil (2002), este tipo de pesquisa deve buscar identificar e investigar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Segundo ele, é o 

tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das 

coisas. Vergara (2012) define pesquisa explicativa como aquela cujo principal foco é tornar 

algo inteligível. Para Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (1999), a explicação é um dos pontos 

fundamentais da ciência, visto que tem como objetivo explicar os fenômenos e não apenas 

descrevê-los. 

A investigação é de cunho, eminentemente, qualitativo. A pesquisa qualitativa possui ca-

racterísticas específicas. Nela, considera-se que a produção do conhecimento é um processo 
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de caráter interativo, onde as relações entre participantes e pesquisadores e entre pesquisado-

res entre si são atributos constitutivos deste processo - diferentemente do olhar positivista que 

separa sujeito e pesquisador, compreendendo o pesquisador como o detentor do conhecimento 

e o participante como mero respondente (MADUREIRA; BRANCO, 2001). Em outras pala-

vras, as relações entre o pesquisador e o objeto de estudo são entendidas como essenciais ao 

processo de construção do conhecimento qualitativo, já que além de coletar os dados, a fase 

principal do estudo é aquela na qual o pesquisador constrói sentidos diferenciados ao material 

coletado. E é rejeitada a compreensão de que ―os dados falam por si só (MADUREIRA; 

BRANCO, 2001). 

Outro aspecto da pesquisa qualitativa é que a subjetividade e a afetividade não são consi-

deradas fontes de erro. O pesquisador se implica no processo de construção do conhecimento, 

como ser inteiro, permeado por crenças, valores, visões de mundo. E assim, o mito da neutra-

lidade científica e do controle em relação aos fenômenos estudados é questionado e conside-

rado irreal (MADUREIRA; BRANCO, 2001, p. 65).  

Ressalta-se também, conforme abordado na introdução e no capítulo 2, que esta pesquisa 

foi de caráter estruturalista. Como se sabe, a proposta do método é a definição da estrutura 

subjacente, partindo de um conjunto de relações entre elementos concretamente observados 

(THIRY-CHERQUES, 2008). A estrutura subjacente para Lévi-Strauss é: i) um esquema ló-

gico matemático, constituído como um modelo de transformações de elementos, tal que qual-

quer modificação de um elemento implica na modificação de todos os outros; ii) uma totali-

dade que possui um sentido, isto é, dispõe de: (a) um significado; (b) uma direção; e (c) uma 

finalidade; iii) uma organização lógica, concebida como uma propriedade do real, que forma 

uma ponte entre o modelo teórico e a realidade empírica. 

Empregou-se, ainda, nesta pesquisa, a estratégia da triangulação. Acredita-se, conforme 

argumentado por Patton (2002), que ela contribua para a validade e para confiabilidade, com-

pondo um quadro mais fiel do fenômeno por meio da convergência. Vale lembrar que a ori-

gem do conceito de “triangulação” não vem das ciências sociais e humanas, mas sim das ci-

ências militares. “Decorrente da navegação e da topografia, a triangulação é frequentemente 

entendida como um método para fixar uma posição” (COX; HASSARD, 2005). 

Em 2000, Denzin e Lincoln afirmaram que em ciências sociais a:   
 

[...] triangulação não é uma ferramenta ou uma estratégia de validação, é uma 
alternativa à validação. A combinação de diferentes perspectivas metodológicas, di-
versos materiais empíricos e a participação de vários investigadores num só estudo 
devem ser vista como uma estratégia para acrescentar rigor, amplitude, complexida-
de, riqueza, e profundidade a qualquer investigação (DENZIN; LINCOLN, 2000). 
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No final década de 70, Denzin (1978) identificou quatro tipos de triangulação: de dados, 

de teorias, metodológica e de investigadores.  

Segundo aquele autor, a triangulação de dados significa coletar dados em diferentes perí-

odos e de fontes distintas de modo a obter uma descrição mais rica e detalhada dos fenôme-

nos. Por essa razão, os dados foram coletados em fontes diferentes, tais como: Marinha, Exér-

cito e Aeronáutica; indústrias de materiais de Defesa de pequeno, médio e grande porte; e 

universidades. 

A triangulação teórica refere-se à possibilidade de o investigador recorrer a múltiplas teo-

rias para interpretar um mesmo conjunto de dados. Ela foi posta em prática, nesta pesquisa, 

com o uso de múltiplas teorias, conforme descrito no referencial teórico, a fim de interpretar 

as estruturas aparente e subjacente do sistema de inovação do setor de defesa.  

A triangulação metodológica refere-se ao uso de múltiplos métodos para obter os dados 

mais completos e detalhados possíveis sobre o fenômeno. Este tipo de triangulação é a mais 

estudada e aplicada. Neste trabalho, ela envolveu a combinação de diferentes métodos de co-

leta de dados (entrevistas, questionários, observação e notas de campo, documentos etc.), bem 

como diferentes métodos de análise dos dados: análise de conteúdo, métodos estatísticos etc. 

Este procedimento contribui para uma melhor compreensão dos diferentes aspectos de uma 

realidade e a evitar os vieses de uma metodologia única. A articulação da observação com a 

entrevista também já havia sido preconizada por Becker e Geer em 1957 (SEALE, 1999).  

Bourdieu (1999) indica que a escolha do método não deve ser rígida, mas sim rigorosa, 

ou seja, o pesquisador não necessita seguir um método só com rigidez, mas qualquer método 

ou conjunto de métodos que forem utilizados devem ser aplicados com rigor. 

Além disso, vale dizer que, seguindo o protocolo proposto por Thiry-Cherques (2008) 

(Quadro 1), realizou-se a delimitação do Campo Observacional (segmento de não-guerra do 

setor de Defesa), que foi descrito na seção 3.3 deste trabalho. Em seguida, foi exposto o Ponto 

de Vista Analítico escolhido (sistema de inovações), a fim de esclarecer a forma como se daria 

o levantamento do Corpus de Elementos e foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório, 

que, ao lado referencial teórico, contribuiu para a realização da escolha dos Elementos que 

iriam compor o Modelo Aparente, descrito no próximo capítulo (Cap. 5). 

A descrição do modelo aparente foi elaborada com base no referencial teórico e, também, 

na pesquisa de campo de caráter exploratório, a qual será detalhada adiante.  

Com o modelo aparente descrito, foram realizados os procedimentos de análise variacio-

nal e transformacional, descritos no método estruturalista (Cap. 2), onde foi possível variar os 
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elementos em posicionamento na estrutura, substituí-los e eliminar aqueles que não eram es-

senciais ao modelo, abrindo caminho para o desvelamento da estrutura subjacente, cujo pri-

meiro modelo é apresentado no capítulo 6. Os elementos essenciais desta estrutura subjacente 

(primeiro modelo) foram, então, reconceitualizados. Este procedimento foi fundamental para 

elaboração das categorias que deram suporte ao trabalho de campo. 

De posse dos modelos aparente e subjacente e, também, das categorias, foram elaborados 

os roteiros de entrevistas e a estrutura de registro das observações e depoimentos no Software 

ATLAS TI, utilizado para a organização dos dados coletados.  

Foram entrevistados 59 (cinquenta e nove) integrantes do Sistema de Inovação da Defesa, 

conforme será visto adiante e, após a coleta de todo material (entrevistas, observações, docu-

mentos etc.) e a realização do tratamento e discussão sobre os dados coletados (Cap.7), foram 

feitas as análises que permitiram ratificar o modelo aparente descrito e efetuar pequenas alte-

rações no modelo subjacente, que foram apresentadas no capítulo 8. O último capítulo apre-

senta, então, o modelo definitivo da estrutura subjacente e discute a relação entre os elemen-

tos desta estrutura, demonstrando a interpretação que o pesquisador faz sobre o referido mo-

delo. 

A discussão apresentada no capítulo 7 permitiu, também, o levantamento dos principais 

óbices que a estrutura oculta desvelada induz sobre o processo de gestão e sobre o estabeleci-

mento e desenvolvimento de interações entre os principais agentes do sistema em estudo. 

Do Modelo ou Estrutura Subjacente definitiva, derivou o modelo conceitual para gestão 

da inovação no setor de Defesa (segmento de não-guerra) e as medidas sugeridas no intuito de 

incrementar a cooperação, a interação e o fluxo das transferências de informações intra e inte-

rinstitucionais e, assim, dinamizar o processo inovativo no segmento. 

O Quadro Metodológico (Apêndice F) sintetiza todos os procedimentos realizados nesta 

pesquisa. 

 

 

4.2 COLETA DE DADOS – PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 
 

Inicialmente, destaca-se que, durante toda a pesquisa, priorizara-se os aspectos de rigor 

ético e metodológico. Todos os instrumentos foram utilizados após atendimento às disposi-

ções éticas de pesquisa com seres humanos, tais como: informações aos participantes quanto 

aos objetivos da pesquisa, ao sigilo individual e organizacional, elucidação e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice I). 
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A coleta de dados para a pesquisa foi realizada com base em triangulação metodológica, 

que possibilita a obtenção dados a partir de perspectivas distintas. 

Cada fase de investigação constou de estratégias e de instrumentos diferenciados para in-

vestigação do objeto de estudo. A base da investigação foram as pessoas, os projetos e as ini-

ciativas em curso presentes nas instituições e organizações militares e nas universidades civis 

e militares, bem como os gestores, as políticas e as estratégias das indústrias brasileiras, em 

particular as ligadas ao setor de Defesa (segmento de não-guerra). Seguindo o preceito estru-

turalista buscou-se indagar o que está por trás do evidente e manifesto, com a finalidade de 

compreender fenômenos socioculturais complexos, como os da determinação, operacionaliza-

ção e acompanhamento da inovação (Thiry-Cherques, 2008).  

Para facilitar a compreensão, optou-se por dividir a coleta de dados em duas vertentes: 

uma de caráter exploratório e a outra de caráter descritivo. 

 

4.2.1 Coleta de Dados – Vertente de caráter exploratório 

A vertente exploratória se valeu dos seguintes instrumentos: documentos, artigos e perió-

dicos; entrevistas exploratórias; entrevista estruturada; e observações, a saber:  
 

 

4.2.1.1 Pesquisa Documental e bibliográfica  
 

As pesquisas documental e bibliográfica foram realizadas em documentos, artigos, perió-

dicos e livros. Foram consultados documentos (relatórios, ordens de serviço), teses e disserta-

ções de posse das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), das universidades e 

indústrias e, também, artigos e periódicos, que permitiram identificar aspectos do setor de 

Defesa, tais como: sua cultura organizacional e de inovação; o processo de transformação em 

curso; as teorias de suporte como: dos Sistemas Nacionais de Inovação e Sistemas Setoriais 

de Inovação; a estrutura aparente do SisCTID e do SIDOMC; os agentes que atuam nesta es-

trutura; os fatores de suporte à inovação; as interações existentes entre os agentes do sistema; 

e outros que permitiram construir a estrutura (ou modelo) subjacente e sugerir medidas aos 

Policy Makers no sentido de incrementar as inovações em Defesa.  

 
 

4.2.1.2 Entrevista Aberta de caráter Exploratório  

 

Durante a construção do referencial teórico deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de 

campo, de caráter exploratório, na qual foram conduzidas 10 entrevistas (seis representantes 

de duas universidades (IME e UFF), dois representantes das Indústrias de Defesa (ABIMDE e 
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COMDEFESA/FIESP) e dois representantes do Governo (General Mattioli, da Secretaria de 

Produtos de Defesa do MD e o Professor Aluízio Mercadante, então Ministro de Estado do 

MCTI). Organizou-se, também, um workshop com representantes do MD, da ABIMDE, do 

COMDEFESA/FIESP, da ECEME, do IME e do IMM (Instituto Meira Mattos) da ECEME, 

com o objetivo de colher observações a respeito do campo. Esta fase exploratória favoreceu a 

acumulação de conhecimentos sobre a área e permitiu a elaboração das suposições e proposi-

ções da pesquisa.  

A entrevista foi constituída de uma caracterização do perfil do entrevistado; seguido de 

uma pergunta aberta, com intuito de dar oportunidade de o entrevistado discorrer sobre o tema 

e, com isso, dar início ao levantamento das principais categorias a priori (Apêndice C). 

Com o objetivo de atender aos pressupostos da triangulação, as entrevistas foram realiza-

das junto a três grupos: Planejadores e desenvolvedores das Forças Armadas do futuro (Plane-

jadores), gestores do Sistema de Inovação na Defesa (Gestores) e Inovadores do Sistema 

(Inovadores) do Sistema de Inovação da Defesa (Figura 22). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 22: Visualização da origem dos entrevistados 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Vale lembrar que a entrevista é definida por Haguette (1997, p.86) como um processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a ob-

tenção de informações por parte do outro, o entrevistado.  

Os entrevistados foram selecionados com base nos critérios sugeridos por Lincoln e Guba 

(1985). Inicialmente houve a identificação dos primeiros sujeitos a serem entrevistados, com 
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base no critério de relevância para a pesquisa, de acordo com a indicação de informantes, que 

por suas características e / ou funções amplo conhecimento sobre o tema. Novos sujeitos fo-

ram sendo incluídos à medida que os entrevistados revelavam aspetos a serem complementa-

dos ou testados por novos entrevistados.  

 

 

4.2.1.3 Entrevista Estruturada de caráter Exploratório 

 

Da mesma forma que as entrevistas abertas de caráter exploratório, o questionário foi 

desenvolvido com a intenção de averiguar a relevância da investigação e dar início ao levan-

tamento das principais categorias a priori.  

As pesquisas qualitativas trabalham com significados, motivações, valores e crenças 

que nem sempre podem ser capturados por meio de questões quantitativas. Entretanto, acredi-

ta-se que “os dados quantitativos e os qualitativos acabam se complementando dentro de uma 

pesquisa” (MINAYO, 2000). 

Além disso, a decisão de se empregar a entrevista estruturada na forma de questionário 

se deu pela necessidade de obter respostas iniciais rápidas e precisas para dar início à elabora-

ção do referencial teórico. Este tipo de instrumento garante, também, um grau maior liberdade 

nas respostas em função do anonimato, evitando vieses do entrevistador, servindo, ainda, co-

mo uma das ferramentas para a triangulação já citada. 

Em relação à formulação das questões, apresentadas no Apêndice E, pode-se dizer que 

elas foram desenvolvidas após a leitura da bibliografia que aborda sobre cultura de inovação e 

sobre parcerias (alianças). A base do questionário foram os trabalhos desenvolvidos por Dob-

ni (2008), Ladeira e Lund (2010), Munier (1999) e Cunha (2005), já que a percepção inicial 

era de que as interações no sistema de inovação, setor de Defesa, eram de alguma forma in-

fluenciadas pelas categorias trabalhadas por estes autores (Figura 63, Apêndice M).  

A coleta de dados iniciou em novembro de 2011, quando foi realizado o pré-teste do 

questionário em 30 (trinta) oficiais superiores do Exército, o qual possibilitou a verificação de 

termos pouco trabalhados por militares e que necessitavam de um sinônimo para melhor com-

preensão das questões. Assim, para as palavras cliente e mercado, utilizamos entre parênteses 

a palavra sociedade, que é o principal cliente das Forças Armadas e que melhor daria sentido 

às questões, exemplo: a instituição modifica os processos como reação ao mercado (socieda-

de). 
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Em abril de 2012, após autorização da ECEME e do IME, iniciou-se a coleta dos da-

dos no Exército. Ela foi aplicada via eletrônica a 252 (duzentos e cinquenta e dois) militares 

(Tenentes-Coronéis e Majores) já com mais de 20 anos de serviço e larga experiência, conhe-

cedores da cultura organizacional da Força Terrestre. Deste total, 34 eram engenheiros milita-

res, que lidam, fundamentalmente, com as inovações tecnológicas, e 218 (duzentos e dezoito) 

pertenciam ao quadro de Estado-Maior, que lidam, principalmente, com as inovações não-

tecnológicas.  

O próximo passo seria a aplicação da mesma pesquisa na Marinha e na Força Aérea. 

Entretanto, as entrevistas abertas de caráter exploratório, aplicadas nas referidas Forças, indi-

caram não haver necessidade, uma vez que as categorias surgidas em tais entrevistas estavam 

coincidindo com aquelas surgidas durante a aplicação do questionário respondido pelo pessoal 

do Exército. Isto deu a necessária segurança para o prosseguimento da pesquisa sem a aplica-

ção da entrevista estruturada nas demais Forças.  

É importante destacar que, os dados mais relevantes coletados na aplicação do questi-

onário, aplicado à Força Terrestre, foram utilizados somente para a fase exploratória e os 

principais resultados de interesse para esta pesquisa foram relatados ao longo do relatório de 

pesquisa e podem ser encontrados no Apêndice M, juntamente com a descrição sumária dos 

procedimentos que seriam adotados caso a pesquisa fosse levada adiante. 

 

 

4.2.2 Coleta de Dados – Vertente de caráter descritivo 

 

A segunda vertente da pesquisa de campo não abandonou a pesquisa documental e bibli-

ográfica, pelo contrário, este tipo de pesquisa continuou sendo realizada até o final do traba-

lho. Entretanto, os trabalhos de campo tiveram foco, basicamente, na realização de observa-

ções e de entrevistas abertas, conforme descrito a seguir. Vale lembrar que para complementar 

os instrumentos citados, foram levantadas, paralelamente, as iniciativas de inovação, no seg-

mento de não-guerra, atualmente em curso em uma série limitada de organizações e progra-

mas governamentais (técnica de saturação), as quais foram analisadas, buscando-se determi-

nar estruturas relacionais e os mecanismos de interação entre elementos da estrutura, conside-

rando sua invariância e estabelecendo um paradigma a partir do qual foi possível construir um 

quadro que permitiu identificar os componentes essenciais e os pressupostos teóricos da cultu-

ra da inovação presentes ou ausentes. 
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4.2.2.1 Observações  

 

Constituída como uma ferramenta capaz de ir além do ver e escutar (Gil, 2002). Foi esco-

lhida como instrumento por poder auxiliar no exame do objeto de estudo e na descoberta de 

provas. Sua principal vantagem foi a possibilidade de registrar o fato tal e qual ocorre. Por 

meio delas, verificou-se a consistência das informações trazidas nos outros instrumentos, 

identificaram-se comportamentos não intencionais e aspectos inconscientes e recolheram-se 

informações sobre as quais os participantes não se sentiam confortáveis ou evitam verbalizar. 

Inicialmente, as observações realizadas foram planejadas de acordo com o referencial teórico 

estudado.  

Este tipo de instrumento foi amplamente utilizado durante todas as fases da pesquisa, in-

clusive na fase exploratória, de forma assistemática. Buscou-se observar o cotidiano das pes-

soas responsáveis por realizar inovações, registrando-se apenas o que era relacionado ao obje-

to de pesquisa, abarcando os elementos relativos ao meio, ao contexto e à cultura organizaci-

onal. Isso não significa que as observações sobre outros fenômenos não categorizados deixa-

ram de ser verificados. Observações livres e não-estruturadas (ALVES-MAZZOTTI; GE-

WANDSZNAJDER, 1999, P. 164) foram as mais realizadas. 

As observações foram iniciadas durante o Curso Expedito de Engenharia de Defesa do 

Instituto Militar de Engenharia (IME), realizado no auditório da EMBRAER em setembro de 

2011. Participaram do evento cerca de 20 empresas da BID, ABIMDE, o ITA, o IME e outras 

organizações, o que favoreceu a coleta de observações sistemáticas, além do agendamento 

algumas entrevistas para a fase descritiva.  

Além disso, foram organizados diversos workshops, sendo que um deles contou com 

representantes do MD, da ABIMDE, do COMDEFESA/FIESP, da ECEME, do IME e do 

IMM (Instituto Meira Mattos) da ECEME. Diversas reuniões, também, foram realizadas com 

o Grupo de Pesquisa Guerra do Futuro, Indústria de Defesa e Inovação (GFIID), composto 

por engenheiros militares, oficias superiores do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em-

presários e alunos das Escolas de Alto Comando.   

Deste conjunto de observações, pôde-se depreender que as indústrias de Defesa estão 

ávidas por dar um salto tecnológico, mas para tanto, elas necessitam saber qual rumo será 

tomado pelas Forças Armadas, quais os equipamentos militares serão necessários para que as 
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Forças desempenhem seu novo papel na guerra do futuro28 e qual o orçamento ou o plano de 

investimento o Estado brasileiro está disposto a desembolsar regularmente.  
 

 

4.2.2.2 Entrevista Aberta de caráter descritivo 

 

A opção pelo uso da técnica de entrevista aberta se deu pela necessidade de o pesquisador 

obter o maior número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão. Ela é utili-

zada geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de especificidades cultu-

rais para determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos (MINAYO, 1998). 

As entrevistas foram realizadas junto aos mesmos grupos descritos no número 2) do item 

4.2.1 (Vertente exploratória). Em relação ao grupo de entrevistados (Planejadores e Gesto-

res), a finalidade foi: (i) investigar sobre os elementos do modelo aparente; (ii) entender as 

interfaces e os mecanismos de interação entre os agentes; identificar os benefícios e as barrei-

ras para a formação de alianças no setor; (iii) identificar frustrações dos gestores; (iv) investi-

gar de que forma a cultura organizacional (crenças, interesses, valores) influencia as inova-

ções no setor; (v) avaliar a percepção dos gestores sobre o estágio de evolução do sistema; 

(vi) identificar aspectos da cultura de inovação presente ou ausente em cada setor; (vii) identi-

ficar aspectos que demonstram fragmentação ou afastamento entre os agentes do Sistema; 

(viii) identificar aspectos facilitadores e motivadores da interação entre os agentes; e (ix) ava-

liar a opinião de cada organização sobre a relação entre os agentes do sistema.  

Utilizando-se o mesmo instrumento, foram entrevistados os inovadores, mas com finali-

dades diferentes, buscando-se entender: (i) quais elementos dos sistemas são mais evidentes 

para os usuários; (ii) qual a posição de tais elementos na estrutura; (iii) quais opiniões sobre a 

operacionalização do sistema vigente; (iv) quais as opiniões dos inovadores sobre o sistema 

vigente; (v) identificar benefícios e perdas que os sistemas trazem para a organização e para 

os usuários; (vi) identificar como os usuários percebem a influência dos sistemas nos seus 

trabalhos; e (vii) conhecer suas expectativas e seus objetivos de carreira e de que forma eles 

são motivados e recompensados pelas inovações sugeridas.  

                                                           
28Guerra do futuro – Guerra ainda não visualizada que será desenvolvida. Simultaneamente, tanto no espaço 
macroscópio, como também no espaço mesoscópico e no espaço microscópio, cada qual definido por suas 
propriedades físicas específicas, e que no seu todo configurarão um extraordinário campo de batalha, sem 
precedentes nos anais da história da guerra (Liang; Xiangsui, 1999). 
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Vale a pena reforçar que foram entrevistadas fontes diferenciadas dos diversos agentes 

(Figura 23), evitando-se ter somente o ponto de vista de vista de um determinado grupo (Ma-

rinha, Exército, Aeronáutica, Indústria, ou Universidade). Minayo (1998) discute esta questão 

com base nas proposições de Bourdieu de que as pessoas que vivem no mesmo ambiente so-

cial tendem a desenvolver e reproduzir disposições semelhantes e, em sendo assim, os signifi-

cados individuais podem estar representando significados grupais.  Em outras palavras, a fala 

de alguns indivíduos de um grupo pode ser representativa de grande parte dos membros deste 

mesmo grupo inserido em um contexto específico. 

O conjunto de entrevistados, formado por Planejadores, Gestores e Inovadores (PGID), 

foi constituído por oficiais superiores, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em geral, 

com mais de vinte anos de profissão; por engenheiros militares e civis (professores e pesqui-

sadores) de cada uma das Forças Singulares; por oficiais e pesquisadores civis dos Centros e 

Institutos Tecnológicos civis e militares; por alunos dos Institutos Militares (IME e ITA); por 

professores das Instituições de Nível Superior (IES) e estudantes especializados na área de 

inovação e ou de Defesa; por diretores e gerentes das empresas da BID; por diretores, geren-

tes e ou consultores das Associações ligadas à BID (ABIMDE, ABDI, etc.). Todos estes mili-

tares e civis estavam trabalhando, estudando ou pesquisando sobre setor de Defesa.  

Assim, a seleção das pessoas a serem entrevistadas se deu por relevância, representativi-

dade e acessibilidade. Buscou-se entrevistar primeiramente os oficiais do QEMA (Quadro de 

Estado-Maior) e engenheiros militares, crendo que eles pudessem fornecer informações rele-

vantes sobre o funcionamento e as características do SIDOMC (Sistema de Doutrina Militar 

Combinada) e do SisCTID e suas utilizações e aplicações.  

De acordo com Bourdieu (1999), para se obter uma boa pesquisa é necessário escolher as 

pessoas que serão investigadas, sendo que, na medida do possível, estas pessoas já devem ser 

conhecidas pelo pesquisador ou apresentadas a ele por outras pessoas da relação investigada. 

Dessa forma, quando existe uma familiaridade ou proximidade social entre pesquisador e pes-

quisado as pessoas ficam mais à vontade e se sentem mais seguras para colaborar.  

Buscou-se assegurar a representatividade entrevistando-se pessoas de vários departamen-

tos, funções e instituições, conforme pode ser visto no Apêndice K, que apresenta o perfil dos 

entrevistados. Na figura 23, que sintetiza de forma gráfica a distribuição das instituições e 

associações pelos diferentes agentes, verifica-se que as instituições ligadas à Marinha estão no 

interior do círculo cinza, as ligadas ao Exército, no círculo verde e as da FAB, no de cor azul. 

As instituições ligadas ao MD estão na interseção dos três círculos. 
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Vale notar, no Apêndice K, que os 54 (cinquenta e quatro) entrevistados foram seleciona-

dos não por amostragem, mas de acordo com critérios julgados relevantes para o objeto parti-

cular desta investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Distribuição das instituições do Agente Governo / Forças Armadas   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ainda em termos de representatividade, houve uma distribuição equitativa entre planeja-

dores, gestores e inovadores, conforme se observa na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Distribuição dos entrevistados pela funcionalidade    
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por outro lado, a seleção das empresas levou em conta o setor (segmento de não-guerra). 

Por essa razão, foi realizada no Estado do Rio de Janeiro e no interior do Estado de São Paulo, 

onde há importante foco na industrialização, especialmente na cidade de São José dos Cam-

Marinha 
Exército 

Aeronáutica 



 

136 

pos, cidade de médio porte com cerca de 190.000 habitantes, considerada um tecnopólo de 

Defesa. O universo de indústrias considerado foi fornecido pela Associação Brasileira das 

Indústrias de Defesa (ABIMDE) e pela Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil 

(AIAB), por meio de documento eletrônico em 2011.  No diretório fornecido, constavam 170 

empresas e 47 instituições associadas, algumas com reconhecimento internacional pela quali-

dade e complexidade tecnológica de seus produtos. As empresas participantes da pesquisa 

podem ser vistas no Quadro 7. As que estão marcadas na cor cinza participaram da pesquisa, 

mas não foram realizadas entrevistas, sendo apenas coletadas observações que interessaram 

diretamente ao escopo desta pesquisa. Vale observar que, por questões contratuais, uma em-

presa de grande porte se viu impedida de participar da pesquisa, embora tenham demonstrado 

interesse no tema. 

 
Quadro 7 – Empresas e associações participantes e projetos estudados 

Agente Instituição / Empresa Projetos (Inovação) 

BID 

EMBRAER Defesa Aeronave de Carga KC-390 

IACIT Soluções Tecnológicas 
GNSS (Global Navigation Satellite Sys-
tem) 

VISIONA - (EMBRAER/TELEBRAS) Satélites 

H2LIFE Indústria e Comércio S/A Tratamento de água 

CONDOR S/A Armas não-letais 

ATEM & REMER Consultoria de Patentes 

IMBEL Radio transceptor portátil TPP-1400 

Omitido Projetos navais 

HELIBRAS Helicópteros do Brasil Helicóptero EC- 725 (HX-BR)  
FIAT-IVECO Viatura Blindada sobre Rodas Guarani 

SAVIS  Projeto SISFRON 

ENGEPRON  Navio Patrulha Grajaú  

ARES Aeroespacial e Defesa Robô que neutraliza artefatos explosivos 
 

Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC Munições 

ORBISAT Radares de vigilância aérea e terrestre 

AVIBRAS Indústria Aeroespacial Veículos não-tripulados (ar, mar e terra) 
BCA Ballistic Coletes balísticos 

EUROBRAS Construções Metálicas  Abrigos sustentáveis e contêineres 

ATECH Sagitário - controle do espaço aéreo 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Obs: Uma empresa de grande porte, voltada para empreendimentos navais, declinou o convite para 
participar da pesquisa, por razões contratuais com as Forças Armadas. 

 
 

No setor das universidades, o universo das IES levado em conta foi formado por institui-

ções de ensino que estavam pesquisando no campo da Defesa, com cursos de graduação ou 
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especialização nesta área do saber. Em consulta ao Ministério da Defesa, foram indicadas 09 

Universidades, vinculadas ao programa Pró-Defesa. O Quadro 8 apresenta as instituições par-

ticipantes. 
 

Quadro 8 – Instituições de Ensino Superior participantes  
Agente Instituição Parceria com FA 

IES 

Fundação Getúlio Vargas-FGV Exército e Marinha 

Universidade de São Paulo - USP CTMSP Marinha 
Universidade Federal Fluminense - UFF Exército e Marinha 

Universidade da Força Aérea - UNIFA Aeronáutica 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) Exército 

Escola de Guerra Naval (EGN) Marinha 
Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR) Aeronáutica 

Instituto Militar de Engenharia - IME Exército 

Instituto Militar da Aeronáutica - ITA Aeronáutica 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Obs: ficaram de fora da pesquisa nos IES, a UFCG, por questões de acessibilidade e outro renomado 
IES, por não permitir a condução da pesquisa por ocasião da visita deste pesquisador àquele estabele-
cimento, em virtude de o ofício de apresentação não ter chegado a tempo naquele estabelecimento de 
ensino.  
 

 

Em cada um dos agentes, o número de entrevistados foi definido pelo critério de satura-

ção. A saturação designa o momento em que o acréscimo de dados e informações em uma 

pesquisa não altera a compreensão do fenômeno estudado (CRESWELL, 1999, 2007, 2009; 

GUEST et al., 2006; THIRY-CHERQUES, 2008, 2009). Assim, o número de entrevistas rea-

lizadas obedeceu a critérios ex-post. Portanto, foi em função das respostas obtidas e não arbi-

trado de forma pré-determinada, pois não é possível delimitar previamente o ponto de satura-

ção e, por conseguinte o número de observações requerido (THIRY-CHERQUES, 2009; 

MORSE et al., 2002). Thiry-Cherques (2008) explica que o valor da pesquisa quanlitativa 

decorre da credibilidade da pesquisa, da sua adequação a uma realidade possível. Mesmo as-

sim, buscou-se ouvir o maior número de instituições possível, evitando-se deixar de fora as 

mais relevantes à pesquisa. 

Na aplicação das entrevistas, foram seguidas as garantias da fidedignidade dadas pelas 

condições genéricas de investigação: i) as entrevistas foram feitas isolada e privadamente; ii) 

os participantes não conheceram as respostas um dos outros; iii) as questões formuladas foram 

circunscritas ao domínio que se queria investigar (THIRY-CHERQUES, 2008). 

As entrevistas tiveram duração variando entre 20 minutos e 2 horas e 30 minutos. Elas fo-

ram gravadas, com autorização dos entrevistados e garantia da confidencialidade da identifi-

cação dos respondentes, e transcritas seletivamente, com auxílio do Software Atlas TI, versão 
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5.0, para realização da análise dos dados. O software permitiu a integração de dados de áudio, 

vídeo e textos, o que facilitou muito o trabalho do pesquisador de inserir os registros nas cate-

gorias à medida que os mesmos se apresentavam. 

Mesmo com a intenção de conduzir entrevista aberta, optou-se por elaborar algumas 

questões, o que foi feito com base em exaustivas revisões da literatura. As entrevistas não 

foram simples exercícios na coleta de dados, mas, ao contrário, elas se transformaram em em-

preendimentos críticos em que o investigador exerceu um ceticismo constante.  

Quanto à formulação das questões o pesquisador deve ter cuidado para não elaborar per-

guntas descontextualizadas, buscando-se obter uma narrativa natural. Por esta razão, foram 

evitadas perguntas diretas, dando prioridade para questões que fizesse com que o entrevistado 

relembrasse parte de sua vida.  

Seguindo o protocolo de McCracken (1988), o instrumento, que pode ser visto no Apên-

dice D, foi constituído por uma caracterização do perfil do entrevistado; seguido de uma per-

gunta aberta e não direcionada (grand tour), com intuito de dar oportunidade de o entrevista-

do discorrer sobre o tema escolhido pelo pesquisador. As perguntas do tipo Grand Tour per-

mitiram ao entrevistado contar a sua própria história com seus próprios termos, com a mínima 

interferência do entrevistador, mas com interação necessária, a fim de angariar a confiança e a 

empatia dos participantes. De acordo com Bourdieu (1999), neste tipo de entrevista, o pesqui-

sador pode muito bem ir suscitando a memória do pesquisado (BOURDIEU, 1999). 

O instrumento contou, também, com 12 perguntas pré-planejadas (planned prompt), 

que permaneceram disponíveis, para os casos em que o entrevistado deixasse de abordar par-

cela do assunto. Tais questões abordaram conteúdos que se subdividem em temas como: cul-

tura organizacional; interações, parcerias e alianças; e ciência, tecnologia, inovação e doutri-

na. Foi deixado, ainda, espaço para perguntas flutuantes (floating prompt), caso este pesqui-

sador tivesse dúvidas sobre o que foi dito ou necessitasse aprofundar uma questão abordada 

pelo entrevistado. As questões foram elaboradas com base nas categorias elaboradas ex ante 

(Apêndice H), que surgiram da leitura de todo arcabouço teórico da pesquisa e das entrevistas 

exploratórias realizadas na primeira fase. A Figura 25 traz uma síntese do esquema de catego-

rias, baseado no Apêndice H. Vale ressaltar que, no decorrer da pesquisa, as oposições biná-

rias (barreiras e facilitadores) mudaram de nome seguidas vezes. Sendo que as oposições bi-

nárias da categoria “Benefícios” não se confirmaram, conforme poderá ser visto no capítulo 7. 
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Figura 25: Síntese do esquema de categorias  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS (PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS) 

 

Para o tratamento dos dados coletados, esta pesquisa valeu-se dos seguintes métodos de 

análise: documental; bibliográfica; e de conteúdo, conforme será visto a seguir. 

 

4.3.1 Análise dos dados coletados na pesquisa documental e bibliográfica 
 

 

Uma vez que a pesquisa documental é bastante semelhante à pesquisa bibliográfica, o tra-

tamento dos dados de ambas as pesquisas foram, também, muito parecidos. A principal dife-

rença foi na natureza da procedência do material utilizado. Seguindo os postulados de Gil 

(2002, p.73), a pesquisa bibliográfica se utilizou fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinados assuntos (fontes secundárias) e a pesquisa documental 

valeu-se de materiais que não haviam recebido ainda um tratamento analítico. 

Assim, inicialmente, foi procedida uma análise documental e bibliográfica de carácter ex-

ploratório, com intuito de: balizar o levantamento da massa amorfa de elementos; elaborar a 

definição de cada um dos elementos escolhidos; e subsidiar a elaboração das entrevistas aber-

tas e semiestruturadas. Procedeu-se à análise de toda documentação encontrada em cada um 

dos agentes e da bibliografia localizada em base de dados disponibilizadas no Portal de Perió-
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dicos CAPES, como: Web of Science, Scopus, SCIELO, PortCom, Google Acadêmico e ou-

tras. 

A intenção de uso deste tipo de análise (documental e bibliográfica) partiu do entendimen-

to de que se trata de um método que contribui para a eliminação ou minimização de uma 

eventual influência – presença ou intervenção do pesquisador – no conjunto das interações, 

acontecimentos ou comportamentos dos pesquisados, o que contribui para a triangulação que 

está sendo proposta neste trabalho.  
 

 

4.3.2 Análise dos dados coletados nas entrevistas abertas 

 

4.3.2.1 Definição e contextualização da análise de conteúdo 

 

Para análise dos dados coletados nas entrevistas abertas, optou-se pelo emprego do 

método de análise de conteúdo (AC). Este método tem sido tem sido muito utilizado na análi-

se de comunicações nas ciências humanas e sociais. Minayo (2000) afirma que este é um mé-

todo mais comumente adotado no tratamento de dados de pesquisas qualitativas, embora seja 

sabido da sua validade para as investigações quantitativas. Segundo Caregnato (2006), ela é 

uma metodologia de análise de textos que parte de uma perspectiva ao mesmo tempo qualita-

tiva, cuja unidade de informação é a presença ou ausência de uma característica e quantitativa, 

que tem como unidade de informação básica a frequência do aparecimento de certas caracte-

rísticas de conteúdo. Esta divisão não é assim tão linear. Vários métodos recorrem tanto a um 

como a outro. A AC pode incidir sobre várias mensagens, desde obras literárias, até entrevis-

tas. 

Para Bardin (2011, p.48), a análise de conteúdo abrange as iniciativas de explicitação, sis-

tematização e expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem dedu-

ções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em que 

contexto e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas). Mais especificamente, a análi-

se de conteúdo constitui: 

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por proce-

dimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indica-
dores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção/recepção destas mensagens (Bardin, 2011, p.48). 
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A escolha da análise de conteúdo baseou-se no fato de que ela é uma sistematização dos 

dados, que inclui o rigor necessário à pesquisa, e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade de re-

gras que possibilita apreender nos discursos, os valores, crenças, opiniões, representações e 

sentimentos dos participantes e que são indispensáveis à compreensão, em profundidade, da 

cultura organizacional e dos processos de inovação. 

Bardin (2011, p.50) argumenta que a AC tem como principal objetivo desvelar “mensagens 

obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um duplo sentido cuja significação 

profunda só pode surgir depois de uma observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. 

Por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido 

que convém desvendar”. O pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da 

análise de conteúdo está sempre procurando um texto atrás de outro texto, um texto que não 

está aparente já na primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado. 

Para Bardin (2011, p.35), a análise de conteúdo possui duas funções que podem coexistir 

de maneira complementar: i) uma função heurística, que visa a enriquecer a pesquisa explora-

tória, aumentando a propensão à descoberta e proporcionando o surgimento de hipóteses 

quando se examinam mensagens pouco exploradas anteriormente; e ii) uma função de admi-

nistração da prova, ou seja, servir de prova para a verificação de hipóteses ou suposições 

apresentadas sob a forma de questões ou de afirmações provisórias. 

O processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, promo-

vido pela análise de conteúdo, foi organizado em três etapas realizadas em conformidade com 

três polos cronológicos diferentes, em conformidade com o que preconiza autores como Bar-

din (2011, p.125) e Minayo (2000). Essas etapas foram:  

 

a) Pré-análise: cujo objetivo foi tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais de mo-

do a conduzir a um esquema preciso e flexível. Nesta oportunidade organizou-se o material; 

realizou-se a leitura flutuante; escolheu-se os documentos a serem analisados; selecionou os 

trechos de áudio das entrevistas que deveriam ser mais bem trabalhados; formulou-se suposi-

ções e questões norteadoras; e elaborou-se os aspectos e elementos que fundamentaram a in-

terpretação final. 

Segundo Bardin (2011, p.126), a leitura flutuante é o primeiro contato com os documentos. 

É leitura geral do material. Momento de conhecer os textos. Por meio dela, surgiram as pri-

meiras suposições e objetivos do trabalho.  
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A escolha dos documentos foi iniciada pela demarcação do universo a ser pesquisado. Em 

seguida, constitui-se um corpus, ou seja, um conjunto de documentos que foram levados em 

conta na análise, obedecendo, para tanto, às regras de: i) exaustividade – esgotando-se a tota-

lidade da comunicação, sem omitir nada; ii) representatividade – a amostra representa o uni-

verso; iii) homogeneidade – os dados referem-se ao mesmo tema, foram obtidos por técnicas 

iguais e colhidos por indivíduos semelhantes; e pertinência – os documentos adaptaram-se ao 

conteúdo e objetivo da pesquisa. 

Por fim, todo material selecionado foi cuidadosamente preparado: as entrevistas foram 

transcritas; os temas importantes dos artigos foram recortados etc.  

 

b) Exploração ou Análise do material: esta foi a etapa mais longa e exaustiva. Ela foi di-

vidida em duas subfases: a codificação e a categorização. 

A codificação foi uma operação em que os dados brutos foram transformados de forma or-

ganizada e agregadas em unidades de registro, as quais permitiram uma descrição das caracte-

rísticas pertinentes do conteúdo. 

Lembrando que unidade de registro é a unidade de significação a codificar e pode ser tema, 

palavra ou frase. Os textos e áudios foram recortados de seu contexto em função da unidade 

de registro (palavras-chave; palavras-tema; palavras plenas ou vazias; categorias de palavras: 

substantivos, adjetivos, verbos, e etc.).  

Por vezes, foi necessário o estabelecimento de regras de contagem (quantificação ou enu-

meração) destas unidades de registro. Para tanto, o pesquisador pode-se valer de regras de 

presença e frequência de elementos, de regularidade com que tais elementos aparecem.  A 

ausência, também, pode ser significativa, pois podem indicar bloqueios ou traduzir vontade 

escondida, como acontece, frequentemente, nos discursos dos políticos.  

A intensidade, medida por intermédio de tempos verbais (condicional, futuro, imperativo) 

ou do uso de advérbios de modo, adjetivos e atributos qualificativos, também, foram impor-

tantes na codificação. 

Além disso, foi empregada, ainda, a regra da ordem de aparição das unidades de registro. E 

a de a coocorrência ou presença simultânea de duas ou mais unidades de registro em um de-

terminado fragmento de texto, pode indicar alguma observação interessante. 

Por outro lado, a fase de escolha de Categorias foi de igual importância. A maioria dos 

procedimentos de análise qualitativa organiza-se em torno de categorias. Elas formam refle-
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xos da realidade, sendo sínteses do saber em determinado momento. Talvez, por isso, se mo-

dificaram ao longo do trabalho. 

A categorização é um processo do tipo estruturalista e comporta duas etapas. O inventário, 

que consiste em isolar os elementos, e a classificação, que é a repartição destes elementos. 

Para categorizar, empregaram-se os dois processos inversos propostos por Bardin (2011, 

p.148). Inicialmente foi estabelecido o sistema de categorias, baseado na teoria, mas isto não 

engessou o sistema de categorias, já que novas categorias emergiram da classificação analógi-

ca dos elementos.  

Seguindo o que preconiza Bardin (2011, p.148), teve-se o cuidado de elaborar categorias 

com as seguintes qualidades: exclusão mútua, onde cada elemento ou registro pertence a uma 

categoria; homogeneidade, já que as categorias foram definidas com base em uma só dimen-

são na análise; pertinência, já que as categorias selecionadas dizem respeito às intenções do 

investigador, aos objetivos da pesquisa às questões norteadoras, etc.; objetividade e fidelida-

de, tendo em vista que as categorias foram bem definidas; e produtividade, uma vez que as 

categorias foram bastante produtivas se os resultados foram férteis em inferências e em dados. 

 

c) Interpretação dos resultados: esta foi a etapa da reflexão, da intuição, da busca para 

estabelecer relações, verificar contradições, compreender fenômenos. Foi a hora de buscar os 

sentidos daquilo que os dados tratados revelavam. Levou-se em conta que a interpretação se 

orienta por diversos polos de atenção, que são os polos de atração da comunicação. Numa 

comunicação há sempre o emissor e o receptor, os polos de interpretação propriamente ditos, 

além da mensagem e o seu suporte. Neste estudo, a mensagem foi o ponto de partida da análi-

se. Por meio dela, foi possível estudar o conteúdo, os significantes e os significados. 

 

Durante a interpretação dos dados, foi preciso voltar atentamente aos marcos teóricos per-

tinentes à investigação, pois eles forneceram o embasamento e as perspectivas significativas 

para o estudo. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que deu sentido à 

interpretação. As interpretações foram realizadas sempre no sentido de buscar o que se escon-

dia sob a aparente realidade, o que queriam dizer, em profundidade, certas afirmações, apa-

rentemente superficiais. 
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4.3.2.2 Técnicas utilizadas na análise de conteúdo 

 

Do rol das possíveis técnicas da análise de conteúdo, sugeridas por Bardin (2011), fo-

ram empregadas a análise temática ou categorial e a análise estrutural. 

A análise temática ou categorial consistiu no desmembramento do texto em unidades 

e categorias, com o objetivo de descobrir os núcleos de sentido que compunham a comunica-

ção.  

Já, a análise estrutural, baseada em Lévi-Strauss, procurou revelar, por debaixo da 

disparidade dos fenômenos, as relações ilegíveis ou diluídas que verificam uma ordem escon-

dida. Buscou-se a ordem imutável sob a desordem aparente, o esqueleto ou a ossatura invariá-

vel. De acordo com Bardin (2011), por trás da análise estrutural, existe o gosto por desmontar 

o mecanismo, explicar o funcionamento e reencontrar as mesmas engrenagens ou o mesmo 

motor e isto foi incessantemente buscado. 

Neste sentido, vale lembrar que, por se tratar de uma análise estrutural, para cada ma-

terial, para cada código, para cada conteúdo, esperava-se surgir um sentido suplementar pela 

clarificação de uma sintaxe. As análises de frequência não foram abandonadas porque em 

uma primeira etapa foram muito úteis, mas elas não estiveram no centro do processo. 

Por fim, cabe destacar que, em toda a análise dos dados coletados, buscou-se compre-

ender, em função do discurso dos participantes, o lugar que o planejador, gestor ou inovador 

ocupava no universo dos colaboradores e vice-versa. Além disto, foi importante compreender 

o lugar em que este mesmo grupo colocou o pesquisador, caracterizando um estilo interativo 

que exige este tipo de análise. 

 

4.3.3 Análise dos dados coletados nas entrevistas estruturadas 

 

Os dados coletados na pesquisa estruturada de caráter exploratório foram tabulados no 

programa Microsoft Excel 2007 e a análise descritiva foi utilizada para processamento dos 

mesmos. Os resultados obtidos foram inseridos no capítulo 7, como complementação aos da-

dos coletados, ainda que tendo a limitação de oferecer somente a visão do Exército Brasileiro. 
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5 DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO MODELO APARENTE 

 

 Conforme visto no capítulo 3, existe uma infinidade de Elementos no Campo Observacio-

nal investigado. Na figura 26, foram selecionados alguns destes elementos apenas para fins de 

ilustração, não significando que eles são mais ou menos importantes do que outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Elementos do Campo Observacional 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  

De posse desta massa amorfa de Elementos, foi selecionado, de forma discricionária, um 

conjunto de elementos isoláveis e objetivamente verificáveis que atendem a perspectiva ou o 

Ponto de Vista do pesquisador, o Sistema de Inovações na Defesa. Vale lembrar que, de acor-

do com Freeman (1995) um Sistema de Inovação é definido como um “conjunto de institui-

ções públicas e privadas, cujas atividades e interações contribuem para a criação, avanço e 

difusão das inovações tecnológicas de um país” (Figura 03).  

Os elementos selecionados a priori foram os seguintes: os agentes (governo, universidade 

e indústria); os sistemas de inovação do MD (SisCTID); os sistemas de inovação de cada For-

ça; as atividades e interações; a infraestrutura de C&T: recursos humanos (capacitação, espe-

cialização, quantidade de doutores e mestres), recursos financeiros e estrutura de produção; a 
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definição institucional (interesses, metas e objetivos de cada um dos agentes); os benefícios 

da inovação (PRODE, MEM, imagem, modernização, adaptação, reequipamento); e a cultura 

organizacional / doutrina militar (valores, tradições, costumes).  

Tal seleção foi realizada após um estudo minucioso da documentação e dos manuais das 

Forças Armadas e do Ministério da Defesa, bem como da literatura acadêmica, nacional e 

internacional, que trata sobre o tema. Este estudo bibliográfico e documental, aliado a uma 

pesquisa exploratória, cujos resultados estão dispostos no apêndice M, também, contribuiu 

para a descrição do modelo aparente, que será detalhada a seguir.  

Antes, porém, é importante lembrar que, conforme argumentam Malerba (1999; 2005) e 

Edquist (2001; 2005), um sistema setorial está contido em um sistema nacional de inovação. 

E, da mesma forma, pode-se dizer o sistema setorial de inovação do setor de Defesa (SS-Def), 

também, possui seus subsistemas (Marinha, Exército e Aeronáutica) (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Enquadramento do SIS-Def 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Baseado nos conceitos de Freeman (1995), Malerba (1999; 2005) e Edquist (2001; 2005), 

elaborou-se a Figura 28 abaixo, com a finalidade de ampliar a visualização do SIS-Def, de 

modo a observar outros elementos do sistema. Assim, na figura abaixo, é possível visualizar 

os seguintes elementos: agentes internos ao SIS-Def (Marinha, Exército e Aeronáutica); os 

agentes externos (BID, IES e outros); as atividades (procura, a seleção e a implementação, 

etc.); as interações; a infraestrutura de C&T; e a definição institucional.  
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Figura 28: Esquema de análise do SNI 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em Freeman (1995) 

 

 

No SIS-Def, os agentes internos interagem ou deveriam interagir entre si e com os agen-

tes externos (BID, IES e outros) realizando atividades e interações voltadas para a inovação. 

O MD e cada uma das Forças possui uma rotina de atividades que varia de acordo com suas 

peculiaridades.  

Em relação às interações, é possível afirmar existem interações internas (linhas pretas) e 

externas ao sistema (seta azul). As interações internas são realizadas pelos agentes internos 

ao sistema. Diz-se que um sistema é fragmentado, quando o nível destas interações é baixo. 

As interações externas são aquelas em que os agentes de um sistema ou subsistema interagem 

com agentes não pertencentes ao mesmo (agentes externos). Quando o nível destas interações 

é baixo, se diz que o sistema é desarticulado ou endógeno. 

Também são observados, na figura acima, outros dois elementos: infraestrutura e defini-

ção institucional. Tais elementos estão fundamentados nas duas dimensões essenciais para a 

inovação, apontadas por Lundvall (1992): estruturas de produção e a definição institucional. 

Ambos dão suporte às atividades e interações e, assim, impactam o processo de gestão das 

inovações. Cada uma das Forças (Marinha, Exército e Aeronáutica) possui sua infraestrutura 

própria, bem como têm uma definição institucional específica. Toda a infraestrutura das For-

ças, indiretamente, pertence ao MD. 

Agentes 

Externos 
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Buscando ampliar a visualização e apresentar novos elementos do modelo aparente, fo-

ram elaboradas as representações gráficas abaixo (Figuras 29 e 30), que ajudam a compreen-

der, ainda mais, a posição de tais elementos no modelo e a observar, sob outro ângulo, como 

se dão as relações entre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29: Representação parcial do modelo aparente (sistemas, agentes e tipos de inovação) 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 
A representação acima permite observar, com maior nível de detalhamento, onde se en-

quadram os sistemas de inovação tecnológica e não-tecnológica das Forças e do MD e as rela-

ções entre estes elementos. Assim, os novos elementos observados são: os agentes internos 

(Forças Armadas e MD), localizados na coluna da esquerda da figura; as inovações tecnológi-

cas (inovatec) e as não-tecnológicas (inovadout), observadas na primeira linha; o sistema de 

inovação tecnológica do MD (SisCTID) e os das Forças (SCTM, SCTEx e SCTA), localizados 

na coluna das inovatec; e os sistemas de doutrina do MD (SIDOMC) e os das Forças, vistos na 

coluna inovadout. 
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A Figura 29 apresenta, ainda, três tipos de relações, que são representadas pelas setas 

vermelhas, verdes e azuis. As setas vermelhas representam as interações entre os sistemas de 

ciência e tecnologia de cada agente (coluna da esquerda) e os seus, respectivos, sistemas de 

doutrina (coluna da direita). A leitura da documentação que trata de cada um destes sistemas 

permite inferir que há uma tênue interface entre os mesmos, que é realizada por meio da ex-

pedição de documentos, requisitos e relatórios (Apêndice J), que, em geral, são elaborados no 

nível do MD ou do Estado-Maior das Forças, os quais apontam as necessidades ou capacida-

des a serem adquiridas e especificações técnicas de produtos ou sistemas de defesa.  

As setas verdes, por sua vez, representam as interações que deveriam haver entre os sis-

temas de ciência e tecnologia das Forças e destes como do Ministério da Defesa. No entanto, 

a pesquisa documental, também, indica uma ligação ainda menos dinâmica que as relações 

internas (setas vermelhas). 

Por outro lado, as setas azuis, que representam as interações entre os sistemas de doutrina 

das Forças e destas com o MD. Estas relações são mais intensas. Há muitas publicações e 

exercícios conjuntos. 

Complementando o modelo aparente, foi elaborada a Figura 30 a seguir. Nela, observam-

se, adicionalmente, os últimos elementos arbitrados ainda não representados nas figuras ante-

riores: cultura, cultura organizacional/doutrina militar e cultura de inovação. Estes três ele-

mentos são fundamentais para o entendimento de como se dão as interações no segmento de 

não-guerra do setor de Defesa. 

A observação desta estrutura aparente, dos seus elementos e relações, possibilita inferir, 

com base documental, que, atualmente, no setor de Defesa, a gestão das inovações se dá por 

uma gama de subsistemas sem interface e, de certa forma, segregados. Disto, depreende-se 

que o modelo de gestão do processo de inovações na Defesa é fragmentado como atestam as 

pesquisas de Cunha e Amarante (2011). E, além de não haver integração entre as Forças, o 

sistema de inovações na Defesa é desarticulado de outros subsistemas componentes do siste-

ma nacional de inovações, que é gerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI).  
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Valores, Crenças, costu-
mes e tradições. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30: Visão Geral do Modelo Aparente 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com este modelo aparente, cuja visão geral pode ser vista na Figura 30, é possível enten-

der a posição de parcela dos elementos na estrutura. Para que a inovação na Defesa ocorra é 

fundamental a existência de um suporte ou infraestrutura capaz de determinar o nível do es-

forço a ser realizado. Neste diagrama, tal suporte está representado pela Infraestrutura e pela 

Definição Institucional, cuja importância já foi ressaltada.  

Obviamente, tais agentes estão imersos em um ambiente organizacional, que possui uma 

cultura própria, que expressa valores e crenças específicas, orientando os indivíduos do grupo 

em sua forma de pensar, agir e tomar decisões, conforme apontam os argumentos de Pires e 

Macêdo (2006, p.91). Tal cultura é capaz de influenciar, portanto, o estabelecimento de inte-

rações e a forma como os agentes realizam as atividades para inovar. Os valores, costumes e 

tradições ou a doutrina militar, no caso das Forças Armadas, são provenientes desta cultura. 

Infraes-
trutura  

Nacional 

Definição 
Institucional 

Valores, Crenças, costu-
mes e tradições.
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6 A ESTRUTURA SUBJACENTE – O PRIMEIRO MODELO 

 

 Após a observação e coleta de dados da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, em 

sua vertente exploratória, este capítulo vai abordar sobre modelo subjacente. Trata-se do pri-

meiro modelo, que sofreu pequenas alterações após a pesquisa de campo, conforme poderá ser 

observado na leitura do Capítulo 8. Ele foi elaborado após os procedimentos científicos reali-

zados para determinação do campo observacional, do ponto de vista analítico e do corte arbi-

trário de elementos. Chama-se atenção, portanto, que este primeiro modelo da estrutura subja-

cente foi construído a priori, ou seja, sem ter iniciado a vertente descritiva da pesquisa de 

campo. Isto se mostrou necessário para reduzir a complexidade das categorias a serem traba-

lhadas.   

 Para sua elaboração, cumpriu-se também a etapa da observação e coleta de elementos com 

o olhar distanciado, conforme consta do protocolo de pesquisa estruturalista, proposto por 

Thiry-Cherques (2008). Além disso, ressalta-se que a descrição do modelo aparente, realizada 

no capítulo anterior, foi essencial para as reflexões realizadas por este pesquisador para se 

chegar a este primeiro modelo. 

  

6.1 DETERMINAÇÃO DA ESTRUTURA SUBJACENTE (PRIMEIRO MODELO) 

 

Para se determinar a estrutura subjacente, escolheu-se, inicialmente, um conjunto de ele-

mentos, com certas propriedades que os tornam essenciais às relações que conformam a estru-

tura. Isto significa que estes elementos são essenciais, mas não por si: eles são essenciais e 

fazem sentido na e para a estrutura. Conforme argumenta Thiry-Cherques (2008, p.57), “não 

quer dizer que tais elementos sejam fixos, inamovíveis, mas simplesmente que eles não po-

dem deixar de estar lá onde estão, sob pena de a estrutura deixar de ser o que é”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Depuração dos Elementos do Campo Observacional 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Seguindo o protocolo do método estruturalista, proposto por Thiry-Cherques (2006, 

2008), para se chegar à estrutura subjacente, procedeu-se, também, à determinação das rela-

ções sintagmáticas e paradigmáticas elementares. De acordo com o autor acima, sintagma é 

uma cadeia de relações entre elementos. Cada elemento de um sintagma é compreendido em 

relação a outro elemento. Por sua vez, um paradigma é um conjunto dos elementos substituí-

veis entre si numa mesma posição da estrutura a que pertence.  

A construção do modelo partiu do real concreto, observado por um único Ponto de Vista 

(sistema de inovação), de onde foi levantada a massa amorfa de elementos e, também, arbitra-

dos os elementos que integram o modelo aparente (Figura 31). Conforme recomenda o proto-

colo de Thiry-Cherques (2006, 2008), tal escolha obedeceu a uma regra: ser capaz de esclare-

cer qual o habitus29 presente no processo de interação entre os principais agentes de inovação 

no setor de Defesa. A partir deste ponto da pesquisa, houve a separação do empírico concreto. 

De acordo com o método estruturalista, um modelo subjacente não é algo que exista realmen-

te, mas um esquema lógico daquilo que é possível existir, que exista na mente, que exista co-

mo conceito ou que exista idealmente.  

Após seguir os passos, acima descritos, chegou ao modelo subjacente representado na Fi-

gura 32.  

Observando a Figura 32, vê-se que a Inovação no segmento de não-guerra é dependente 

de uma série de fatores denominados Fatores de Suporte à Inovação (FSI) e é impactada pelo 

relacionamento e por parcerias, que este pesquisador convencionou chamar de Alianças para 

Inovar. Acredita-se que, especialmente no setor estudado, as Alianças para Inovar são influ-

enciadas, fortemente, pelos Fatores Valorativos para Inovar (FVI) que estão presentes quan-

do os Agentes, de acordo com seus Interesses e com os benefícios visualizados pela formação 

de Alianças, tomam a decisão de interagir para produzir inovações. Esperava-se, ainda, que o 

tipo de interação potencializasse ou reduzisse o interesse em relacionamentos, o que não se 

confirmou, conforme será explicado. A seguir, cada um destes elementos do modelo serão 

reconceituados. 

 

 

 

 

 

                                                           
29Para Bourdieu (2005), Habitus é um sistema de disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, 
que nos levam a agir de determinada forma em uma dada circunstância.  
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6.2 RECONCEITUAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBJACENTES 
 

 

Thiry-Cherques (2008) argumenta que para que haja uma estrutura, o que conta é a exis-

tência de Elementos que se relacionam entre si, de acordo com as leis de inclusão. Cada Ele-

mento da estrutura é dependente dos demais e é determinado por sua relação com eles. A alte-

ração, acréscimo ou supressão de um Elemento implica acomodação e reajuste na posição dos 

demais.  Para defini-los, “é preciso confiar na nossa intuição, no sentimento de que, sob o 

conjunto visível, imediatamente justificável, repousam estruturas não manifestas” (THIRY-

CHERQUES, 2008). A seguir, será abordado sobre cada um dos elementos arbitrados para 

dar prosseguimento à pesquisa. 

 
 

6.2.1 Interesses dos Agentes da Inovação 
 

Este Elemento refere-se aos interesses dos principais agentes que atuam na geração de 

inovações no segmento de não-guerra do setor de Defesa: o Governo, as Forças Armadas, a 

Base Industrial de Defesa (BID), as Instituições de Ensino Superior (IES) e os Centros de 

Pesquisas.  

Nos capítulos anteriores, buscou-se caracterizar cada um destes agentes. Nesta seção, se-

rá ampliada a discussão sobre cada um deles e, ainda, serão apresentados os principais “Inte-

Figura 32: Estrutura subjacente – primeiro modelo 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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resses dos Agentes”, quando estão buscando inovar no segmento de não-guerra do setor de 

Defesa. Tais interesses foram levantados durante a pesquisa bibliográfica e documental e, 

também, na pesquisa de campo de caráter exploratório realizada. 

Primeiramente, vale lembrar que o setor de Defesa tem características muito peculiares. 

O Governo Federal, por exemplo, além de agir como instituição reguladora, normativa e de 

fomento, por vezes age como agente consumidor de PRODE. Este Agente pode adquirir ou 

influenciar aquisições de materiais de emprego militar para as Forças Armadas, para as Polí-

cias Federais ou para outros órgãos. Para esta pesquisa, é importante caracterizar que o Agente 

Governo engloba todas as instituições governamentais, incluindo as Forças Armadas, mas o 

relacionamento existente entre o Governo Federal e as Forças, também, foi alvo desta pesqui-

sa. Outro aspecto a ser destacado é que o mercado de produtos de Defesa caracteriza-se como 

monopsônico, ou seja, o Governo (Estado) é o principal comprador, senão o único. De fato, as 

Forças Armadas são os principais clientes da BID. Além disto, é importante ressaltar que elas, 

também, possuem Centros de Pesquisa e Institutos Militares (IME e ITA). Estes últimos são 

enquadrados na categoria IES/ Universidades, para efeito desta pesquisa.  

Outro agente que merece ser mais bem contextualizado é a BID30, que já foi superficial-

mente explorado nos tópicos anteriores. Não é tarefa simples definir a BID e torna-se mais 

complexa pelo fato de que o que determina se uma firma31 (empresa, indústria) integra a BID 

de um país não é, necessariamente, o que ela produz, mas se este produto/tecnologia tem uso 

para o exercício da função Defesa Nacional. Desta forma, “as firmas pertencentes à BID não 

se restringem a um setor específico, portanto não podem ser facilmente identificadas a partir 

de classificações setoriais, como CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 

do IBGE)” (ABDI, 2010).  

Em virtude disto, o conceito de Base Industrial de Defesa não é consensual. Há critérios 

mais amplos, como o da “lista de compras” 
32 ou mais restritos como o da SIPRI (2004), que 

define a BID como a base de firmas cujos produtos e serviços têm impacto crucial na relação 

entre países, ou mesmo nas relações Estado-Sociedade33. Este conceito deixa de fora muitas 

empresas nacionais que atuam no setor como, por exemplo, indústria fabricante de passarelas 

                                                           
30BID (Base Industrial de Defesa) é um termo utilizado pelo MD e consta da PNID (Brasil, 2005b). 
31Firma é  uma unidade autônoma de planejamento administrativo. É uma coleção de recursos produtivos, cuja 
alocação entre diferentes usos é determinada por decisões administrativas. (Penrose, 1959 Apud Guimarães, 
2003). 
32Compreende simplesmente a gama de firmas que provê produtos para as Forças Armadas. 
33Este critério, segundo Sandler e Hartley (1995, p. 244) focaliza cinco grandes categorias de equipamentos 
(aeroespacial militar, artilharia, sistemas de navegação/vigilância, mísseis e embarcações militares). 
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ou pontes metálicas. Existem, ainda, outros critérios, como da “lista censurada
34

”, mas que 

não foram alvos desta pesquisa.  

A Associação Brasileira das Indústrias de Defesa (ABIMDE), a qual, assim como a END, 

utiliza o termo Indústria Brasileira de Material de Defesa (IBMD) como sinônimo para BID, 

adota uma definição que busca privilegiar a indústria nacional:  

 [...] conjunto de empresas e instituições nacionais, privadas ou públicas, inclu-
sive sociedades de economia mista e organizações militares, que participam de uma 
ou mais das etapas de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manuten-
ção de produtos de defesa (ABIMDE, 2011).  

 

Contudo esta pesquisa irá trabalhar com a definição do Ministério da Defesa, que consta 

da PNID 2005:  

Base Industrial de Defesa – BID: é o conjunto das empresas estatais e privadas, 
bem como organizações civis e militares, que participem de uma ou mais das etapas 
de pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e manutenção de produtos es-
tratégicos de Defesa (BRASIL, 2005b). 

 

A Lei 12.598, de março de 2012, conhecida como lei do PRODE, regulamentada pelo 

Decreto 7970, de março de 2013, trás novos conceitos que complementam o conceito de BID. 

Entre eles destacam-se: a Empresa Estratégica de Defesa (EED), a Empresa de Defesa (ED) e 

o Produto Estratégico de Defesa (PED) e Sistemas de Defesa (SD). 

Toda empresa da BID é considerada ED (empresa de defesa), desde que cadastrada no 

banco de dados do MD e produza ou integre a cadeia produtiva de PRODE. Algumas destas 

empresas serão consideradas EED35 (Empresa Estratégica de Defesa), caso realizem ativida-

des de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, prestação dos serviços, produção, 

reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de PED (produto es-

tratégico de Defesa) no País. Por sua vez, PED é todo PRODE que, pelo conteúdo tecnológi-

co, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de interesse estratégico 

para a Defesa Nacional. Somando-se a estes conceitos, a referida Lei aborda sobre Sistemas 

de Defesa (SD), que é entendido como um conjunto inter-relacionado ou interativo de Prode 

que atenda a uma finalidade específica, por exemplo, SISFRON (Sistema Integrado de Moni-

toramento de Fronteiras). 

Verifica-se, assim, que o conceito de BID engloba as ED e as EED, contendo outras em-

presas não cadastradas pelo MD. 

                                                           
34

Segundo este critério, a BID seria composta pelas “n” maiores fornecedoras de produtos para as Forças, 

somadas a outras firmas consideradas vitais para o exercício da função defesa nacional (Ratner e Thomas, 1990 
apud Sandler e Hartley, 1995, p. 183). 
35A EED deve ter sede no País e atender a uma série de condicionantes previstos na Lei 12598.  
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Também é importante observar que, na literatura existente, encontram-se diversos sinô-

nimos para BID. Os principais são Indústria Brasileira de Material de Defesa (IBMD), Con-

forme consta da END, e Complexo Industrial de Defesa (CID), conforme consta da Política 

de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Mas, além destes, são encontrados os seguintes ter-

mos: Indústria Nacional de Material de Defesa (INMD), Indústria Brasileira de Defesa (IDB); 

base industrial, logística, científica e tecnológica, nacional, de Defesa e outros. 

Mas por que é tão importante ter uma BID forte? Em primeiro lugar, tem sido argumen-

tado que o principal benefício de uma BID competitiva para um país é a possibilidade de não 

depender de outras nações quando for necessário exercer efetivamente a função Defesa, asse-

gurando rápida capacidade de mobilização e resposta. Em segundo lugar, “a BID competitiva 

pode modificar/ reaparelhar o equipamento militar durante o conflito” (SANDLER E HAR-

TLEY, 1995, p. 185). Pode-se dizer que o fortalecimento da BID, também fortalecerá todas as 

Expressões do Poder Nacional, com ênfase no Poder Militar. 

Além disso, quanto mais autóctone for a BID, mais o País estará livre de monopólios in-

ternacionais, não necessariamente dos preços do contrato em si, mas dos preços do ciclo de 

vida do produto36. Isto não quer dizer que o País deva ter aversão à importação, ao contrário, 

as parcerias e alianças são fundamentais. O que não é válido é a dependência dos chamados 

produtos estratégicos de defesa. Em terceiro lugar, “a BID pode apresentar benefícios econô-

micos, muito especiais para países em desenvolvimento. Tais benefícios podem se manifestar 

em empregos, na área tecnológica e no balanço de pagamentos” (SANDLER E HARTLEY, 

1995, p. 186). Além do que, segundo Sandler e Hartley (1995), por ser um segmento da eco-

nomia na vanguarda tecnológica, considera-se que podem existir externalidades (spill-over) 

de inovações para o setor civil. Exemplos de tecnologias inicialmente militares que posteri-

ormente tiveram aplicação civil abundam, notadamente, na área de Tecnologia da Informação 

e Comunicação: GPS, o uso de redes neurais, a internet, a telefonia móvel e outras (ABDI, 

2010).  

De acordo com a ABDI, os benefícios em termos de balanço de pagamentos aparecem na 

forma de economia de divisas e até mesmo exportação de equipamentos. Segundo a OCDE, a 

relação valor agregado/peso dos produtos de defesa varia de US$ 200/Kg, no caso de fogue-

tes, até US$ 8.000/Kg, no caso de aeronaves militares. No caso de commodities, como ferro e 

produtos agrícolas, esta relação não ultrapassa os US$ 0,30/Kg, segundo a Tabela 1 a seguir. 
 

                                                           
36

O termo “ciclo de vida” refere-se à maioria das atividades no decurso da vida de um produto desde a sua 
fabricação, utilização, manutenção, e deposição final; incluindo aquisição de matéria-prima necessária para a 
fabricação do produto. (INCOSE, 2012). 
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                     Tabela 1 − Valor agregado ao produto por segmento industrial 
 

Segmento US$/Kg 
Mineração (ferro) 0,02 
Agrícola  0,3 
Aço, Celulose etc.  0,3-0,80 
Automotivo  10 
Eletrônico (áudio, vídeo) 100 
Defesa (foguetes)  200 
Aeronáutico (aviões comerciais) 1.000 
Defesa (mísseis) /Telefones celulares  2.000 
Aeronáutica (aviões militares) 2.000-8.000 
Espaço (satélites) 50.000 

                               Fonte: OCDE 
 

 

Segundo investigação exploratória, realizada por este pesquisador em oito indústrias de 

Defesa localizadas na cidade de São José dos Campos, São Paulo (descrita no capítulo 4), o 

País dispõe de Base Industrial de Defesa (BID) ávida por dar um salto tecnológico, mas para 

tanto, elas necessitam saber qual rumo será tomado pelas Forças Armadas, quais os equipa-

mentos militares serão necessários para que as Forças desempenhem seu novo papel na guerra 

do futuro e qual o orçamento ou o plano de investimento o Estado brasileiro está disposto a 

desembolsar regularmente.  

De qualquer forma, nenhuma nação jamais investiu em sua BID visando apenas pelos 

seus benefícios econômicos; as exportações e os possíveis efeitos spin-off são posteriores à 

decisão de se fortalecer a BID (DAGNINO E CAMPOS FILHO, 2007, p.193-205). Manter 

uma BID nacional competitiva, além de ampliar a independência do País e a capacidade de 

mobilização, pode representar benefícios econômicos significativos.  

De acordo com a tradicional metáfora de Paul Samuelson, talvez seja necessário sacrifi-

car alguns tabletes de manteiga a mais do que o expresso em termos de preços relativos para 

que o País tenha mais canhões37. 

Isto posto, cabe destacar o motivo pelo qual este pesquisador optou por escolher “Interes-

ses dos Agentes” no lugar de “Interesses dos Atores ou Sujeitos”. De acordo com Thiry-

Cherques (2008), o estruturalismo é uma filosofia sem sujeito. Segundo o autor, o próprio 

Bourdieu prefere o conceito de agente. Para Bourdieu, todo agente (indivíduo ou grupo), para 

subsistir socialmente, deve participar de um “jogo” que lhe impõe sacrifícios. “Os indivíduos 

são agentes na medida em que atuam e que sabem que são dotados de percepção, de um senso 

prático, de um sistema adquirido de preferências, de classificações” (BOURDIEU, 2005). Foi 

                                                           
37Paul Samuelson foi um economista que cunhou a esta metáfora visando ilustrar o conceito de custo de 
oportunidade: caso uma sociedade quisesse aumentar seu nível de defesa nacional - produzir mais canhões -, 
precisaria reduzir a produção de outros bens – no caso, ilustrada pela “manteiga”.  



 

158 

com os argumentos de Bourdieu, associados às teorias de sistemas inovação, que elegi este 

Elemento: Interesse dos Agentes.  

Os agentes (Indivíduos, grupos ou organizações) possuem interesses diversos que reme-

tem ao que Bourdieu denominou de Illusio. A noção de Illusio é parte integrante de muitos 

dos trabalhos de Pierre Bourdieu. O termo complementa os conceitos de habitus e de Campo, 

permitindo entender um pouco melhor as lógicas do mundo social. Segundo Bourdieu (1996, 

p. 258), todo campo social (religioso, artístico, científico, econômico, familiar etc.) tem suas 

relações pautadas na illusio. “Ela é tanto a condição como o produto do funcionamento de 

qualquer campo” (BOURDIEU, 1996, p. 258). De acordo com o autor, cada campo produz 

sua forma específica de illusio, no sentido de investimento no “jogo”, o qual pode ser enten-

dido como todo tipo de relação social entre os agentes, sejam eles grupos ou estruturas soci-

ais. A illusio é em grande parte dos casos o próprio interesse dos participantes de um campo. 

É entendida como uma motivação inerente a todo indivíduo dotado de um habitus e em de-

terminado campo (SETTON, 2002, p.64). Além disso, cada campo tem um interesse que é 

fundamental e comum a todos os agentes (THIRY-CHERQUES, 2006, p.38). 

A reflexão sobre o Interesse é essencial a este trabalho, pois, de acordo com Bourdieu 

(2005), é o interesse que leva o ator a agir. Para ele, a importância dessa discussão se deve ao 

fato de que os agentes sociais não atuam aleatoriamente. Toda ação é precedida de uma razão, 

em função de um ou mais interesses.  

Desse modo, nessa pesquisa, os Interesses dos Agentes são todas as motivações mobili-

zadas quando o agente tem intenção de inovar. Ou seja, o que leva os agentes a inovar são 

seus interesses. Conforme demonstrado na Figura 32, os interesses, também, influenciam ou 

têm potencial para influenciar a formação de alianças, mas isso não quer dizer que eles este-

jam focados diretamente sobre elas. Ressalta-se que o foco dos Interesses está na inovação e 

podem ser atingidos sem a necessidade da realização de parcerias. 

A palavra “interesse” carrega um preconceito. De modo geral, ela é vista com o signifi-

cado assumido no contexto das relações econômicas: lucro, ganho, vantagem ou proveito. Por 

vezes, até mesmo nas relações econômicas, os envolvidos não se sentem a vontade para falar 

abertamente de seus interesses, que ficam implícitos nos acordos verbais ou escritos ou es-

condidos nas intenções não manifesta dos parceiros, especialmente quando envolve assuntos 

de Defesa. Porém, Mauss (1985) aponta outros significados, como atenção, benevolência, 

curiosidade, boa vontade e simpatia. Portanto, a palavra pode ter tanto conotação de algo van-

tajoso, como de uma disposição favorável em relação a alguém ou alguma coisa.  
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Para facilitar a organização da pesquisa de campo, buscou-se investigar os Interesses dos 

Agentes nas seguintes subcategorias: individual, organizacional, setorial (grupais) e governa-

mental. Este último, balizado pelos interesses e aspirações de uma Nação, apontados pela 

ESG e discutido em seções anteriores. 

Alguns dos principais interesses levantados durante as pesquisas exploratória, documen-

tal e bibliográfica estão descritos no Quadro 9. A pergunta feita aqui, para proceder à investi-

gação, foi: Qual o “Interesse dos Agentes” quando estão buscando inovar no setor de Defesa 

(segmento de não-guerra)?  
 

 

Quadro 9: Interesses principais dos Agentes Sociais. 
 

Tipos de Interesses 
Individuais Organizacionais Setoriais Governamentais 

Melhores condi-
ções de trabalho  

Lucro/ Competitividade; 
Ampliação da Capacidade 
Operacional (FA) 

Abertura de novos merca-
dos de Defesa 

Segurança e Integridade 
do patrimônio nacional 

Reconhecimento 
profissional 

Aumento do patrimônio 
material (materiais e equi-
pamentos) 

Desenvolvimento das 
organizações do setor  

Desenvolvimento econô-
mico, militar  e científi-
co-tecnológico 

Recompensas (fi-
nanceiras ou não) 

Desenvolver vantagem com-
petitiva 

Contribuir para desen-
volvimento do País 

Democracia e paz social 

Satisfação em 
contribuir para 
engrandecimento 
da organização 

Contribuir para desenvolvi-
mento e ampliação do seg-
mento 

Fortalecimento da BID, da 
Imagem das Forças Arma-
das; das Universidades 

Projeção do Poder Mili-
tar como fator dissuasó-
rio 

Promoção na 
carreira 

Oferecer melhores produ-
tos e serviços para clien-
tes 

Expansão do número de 
empresas 

Ampliação do bem estar 
social 
 

Participação no 
processo decisório 

Ampliar o nível de satisfa-
ção dos empregados / cola-
boradores/ militares 

Ampliação das pesquisas 
relativas à Defesa nas 
Universidades 

Controle dos militares 
pelos civis 

Demonstração de 
capacidade profis-
sional 

Modernização e fortaleci-
mento do poder militar (For-
ças Armadas) 

Desenvolvimento do setor 
Educacional, Militar e 
Industrial 

Progresso e soberania 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Conforme dito anteriormente, acreditava-se que os Interesses eram influenciados pelos 

Tipos de Agentes envolvidos nas interações. Por exemplo, o interesse existente na relação 

entre Forças Armadas e BID, pode ser diferente do interesse que envolve BID e IES. 

Dentre as interações intra e interorganizacional, pode-se obter inúmeras combinações. As 

que interessaram, para este trabalho, foram aquelas em que as Forças Armadas estavam en-

volvidas: Forças Armadas x Governo; Forças Armadas x Indústria; Forças Armadas x Insti-

tutos de Ensino Superior; Forças Armadas x Institutos de Pesquisa; Forças Armadas x For-

ças Armadas (Exército x Marinha; Exército x Aeronáutica; e Marinha x Aeronáutica). As 

interações possíveis podem ser visualizadas na Tabela de Permutas (Apêndice A), na coluna 
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interações possíveis com as Forças Armadas. Entretanto, a influência do Tipo de Agentes não 

se confirmou neste trabalho, conforme será explicado no capítulo 8. 

Para que os relacionamentos entre os agentes sejam eficazes para o sistema de inovação, 

o que, de acordo com a literatura, é fundamental para a maturidade do processo de inovação, 

deve haver uma conjunção de valores comuns que favoreça tal interação. Isto direciona a pes-

quisa para o próximo Elemento: Fatores valorativos para Inovação. 

 

 

6.2.2 Fatores Valorativos para Inovação 

 

Cada Fator valorativo para Inovação é composto por um conjunto de valores. A palavra 

“valor” tem origem etimológica no termo latino valore, proveniente do verbo valere que sig-

nifica “ser forte” (CAMPOS et al., 1976). Ferreira (2009) confirma esta ideia e acrescenta que 

valor “é uma qualidade que faz algo estimável; importância de determinada coisa”, confe-

rindo-lhe significado distinto quando considerada a palavra no plural, equivalendo, neste caso, 

a “normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduo, classe, socieda-

de”. Estas referências etimológicas têm, no entanto, utilidade limitada para a compreensão do 

conceito, dada a diversidade de definições que lhe são atribuídas.  

Para esta pesquisa, o sentido mais adequado deriva da filosofia, particularmente da axio-

logia, palavra cuja origem etimológica remete para o termo grego “áksios”, que significa vali-

oso, digno de merecimento (HOUAISS, 2012). A axiologia ocupa-se do estudo dos valores, 

do seu significado e da sua hierarquia. Ela trata da escala de preferências, da valoração da 

realidade. Ou seja, são critérios segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos as coisas. 

São as razões que justificam ou motivam as nossas ações, tornando-as preferíveis a outras. 

Um dos fundadores da moderna filosofia dos valores, Max Scheler (1941), fundamenta a 

sua doutrina ética personalista defendendo o princípio de que todos os valores decorrem e 

estão subordinados aos valores pessoais, incluindo os “valores das coisas, das organizações ou 

das comunidades” (SCHELER, 1941: p. 17). Para Scheler (1941, p.127), a pessoa assume 

uma centralidade fundamental no seu pensamento, sendo ela a única entidade que pode ser 

originalmente considerada boa ou má, praticando atos de bondade ou de maldade, sendo “tudo 

o resto bom ou mau unicamente com relação às pessoas”. Desde a elaboração da teoria dos 

valores de Scheler, o conceito de valores foi evoluindo e, hoje, para teóricos como Rokeach 

(1973), Schwartz (1992, 1994) e Tamayo (1997, 2007), há o entendimento de que eles expres-
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sam interesses e desejos do tipo individual coletivo ou misto, dentro de áreas motivacionais 

bem definidas. 

Rokeach (1973, p.5) definiu sistema de valores como sendo uma organização duradoura 

de crenças em relação a modos de conduta preferíveis ou estados finais de existência ao longo 

de um contínuo de importância relativa. Ele dividiu os valores em dois grupos: valores termi-

nais e valores instrumentais. Os valores terminais são definidos como um valor que assume 

um caráter absoluto, sendo pessoal e socialmente preferível dentre várias situações referentes 

a vários objetos. Os valores instrumentais são definidos como um valor que é utilizado como 

meio de alcançar um estado de existência que seja um fim em si mesmo.  

Entretanto, esta divisão dos valores de Rokeach foi questionada por Schwartz e Bilsky 

(1990). Para eles, a diferença entre meio e fim não é clara, pois o meio pode-se tornar fim e 

vice-versa. Eles demonstraram essa crítica por meio do exemplo em que prazer, sendo um 

valor terminal, pode se tornar, em algumas situações, um valor instrumental no sentido de 

estar promovendo outros valores terminais como a felicidade. Além disso, teoricamente, isso 

não possibilitava identificar com clareza empírica os tipos de valores, como os instrumentais e 

os terminais, previstos na teoria. 

Mesmo assim, baseados em Rockeach, Schwartz e Bilsky (1990), formularam sua teoria 

dos valores. Os autores partiram do pressuposto de que a existência do homem se baseia em 

três necessidades universais: necessidade dos indivíduos como organismo biológico; necessi-

dade de coordenação nas interações sociais; e necessidade de sobrevivência e bem-estar do 

grupo. Para eles, as definições para os domínios motivacionais de valores derivam dessas ne-

cessidades universais. Atualmente, a teoria sobre os valores humanos básicos de Shalom 

Schwartz é uma das mais referenciadas no estudo empírico de valores, sendo a sua metodolo-

gia amplamente aceita e adotada por pesquisadores de todo o mundo.  

Schwartz (1994, p.21) define valores como: “metas transituacionais desejáveis, variando 

em importância, que serve como princípios guias na vida de uma pessoa ou outra entidade 

social”. No mesmo sentido, autores como Tamayo e Schwartz (1993, p.330) e Tamayo e Bor-

ges (2001, p. 343) definem valores organizacionais como "princípios transituacionais ou cren-

ças, organizados hierarquicamente, relativos a condutas ou metas organizacionais desejáveis, 

que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou 

ambos". Este conceito coloca a origem dos valores como sendo de ordem motivacional, já que 

expressam interesses e desejos, próprios de áreas motivacionais, bem definidos. Os valores, 



 

162 

vistos sob essa dimensão, exercem uma função mobilizadora e orientadora do comportamento 

humano e vice-versa. E, é sob esta perspectiva que se pretende trabalhar. 

Tamayo e Gondim (1996) argumentam que os valores organizacionais possuem três as-

pectos básicos: (a) cognitivo – "representam respostas cognitivas prontas e privilegiadas a 

problemas organizacionais"; (b) motivacional – expressam interesses e metas fundamentais; e 

(c) organização hierárquica – expressam preferências por determinadas condutas, metas ou 

estratégias em detrimento de outras.  

A similitude motivacional entre os valores pessoais e os valores organizacionais e a coe-

xistência habitual entre esses valores no ambiente organizacional forneceu elemento suficien-

te para justificar que Oliveira e Tamayo (2004) utilizassem o sistema motivacional de valores 

pessoais, proposto por Schwartz (1992) para construir e validar uma escala de medida de va-

lores organizacionais, denominada de Inventário de Perfis de Valores Organizacionais 

(IPVO), constituído pelos seguintes valores: (i) realização: a valorização da competência para 

o alcance do sucesso da organização e dos empregados; (ii) conformidade: valorização do 

respeito às regras e modelos de comportamento no ambiente de trabalho e no relacionamento 

com outras organizações; (iii) domínio: valorização do poder, tendo como meta a obtenção de 

status, controle sobre pessoas, recursos e mercado; (iv) bem-estar: valorização da satisfação 

dos empregados mediante a qualidade de vida no trabalho; (v) tradição: valorização dos cos-

tumes e práticas consagradas; (vi) prestígio: valorização do prestígio organizacional na socie-

dade, mediante a qualidade de produtos; (vii) autonomia: valorização de desafios, a busca de 

aperfeiçoamento constante, a curiosidade, a variedade de experiências e a definição de objeti-

vos profissionais dos empregados; e (viii) preocupação com a coletividade: valorização do 

relacionamento com pessoas que estão próximas da comunidade. 

De acordo com Mendes e Tamayo (1999, p.3), os valores fazem parte de uma “dialética 

de manutenção e de transformação dos comportamentos humanos pela socialização e aprendi-

zagem permanentes, sendo, por isso, valiosos para as instituições que desejam modelar com-

portamentos em função de seus interesses”. Segundo os autores, a organização hierárquica 

dos valores indica o grau de preferência por determinados comportamentos, metas ou estraté-

gias. Desta forma, as prioridades axiológicas distinguem uma organização da outra, conforme 

a escala de importância dos valores, atribuída pelo corpo funcional de cada organização 

(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). 

Na literatura internacional, a ênfase na cultura em geral e na cultura organizacional é 

crescente. É de capital importância, portanto, elaborar teorias ou modelos da cultura organiza-
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cional e estratégias que permitam a elaboração de perfis culturais das organizações.  Um pas-

so nesta direção pode ser o estudo dos valores organizacionais (DE FREITAS, 1994; HOFS-

TEDE, 1983, 2001; SCHWARTZ; ROS, 1995; TAMAYO, 1998). Eles constituem o núcleo 

fundamental da cultura organizacional.  

Conforme destacado nas seções anteriores, a cultura organizacional é definida pelos valo-

res compartilhados pelas pessoas em um grupo (SCHEIN, 2009). Neste sentido, à semelhança 

da metodologia adotada por Oliveira e Tamayo (2004), foi elaborada uma lista de valores, que 

foram agrupados no intuito de compor quinze Fatores Valorativos para Inovar (FVI) no setor 

de Defesa. A lista, sintetizada na Figura 33, foi organizada com base nas entrevistas explora-

tórias, nas observações e na análise da literatura. No Apêndice B (Fatores valorativos para 

Inovação), foi indicada a definição de cada fator e os principais valores que os compõem.  

Na Figura 33, observa-se uma linha tracejada que subdivide os grupos de fatores em duas 

partes. Os localizados acima da mesma são os que tendem a conduzir os agentes para uma 

atitude inovadora e, na parte debaixo, os que tendem a manter os Agentes no Status Quo. Vê-

se também na figura outros três eixos, que são os mesmos propostos por Oliveira e Tamayo 

(2004). Estes eixos foram denominados pelos autores de dimensões bipolares.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 33 – Estrutura dos Fatores valorativos para Inovação inicial 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Oliveira e Tamayo (2004) 

Eixo C 
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Eixo A 
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A dimensão harmonia versus domínio (Eixo A) expressa a necessidade de a organização 

definir o tipo de relacionamento que terá com os ambientes físico e social. Na extremidade 

domínio, está representada a tentativa de afirmação da organização, por meio de controle e / 

ou posse de recursos materiais, mercado, tecnologia e conhecimento específicos. No polo 

oposto, estão os valores que enfatizam a harmonia com a natureza e com as outras organiza-

ções (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). 

A dimensão hierarquia versus estrutura igualitária (Eixo B) refere-se ao dilema enfren-

tado pela organização, seja ela militar ou civil, que é definir os cargos e funções a serem exe-

cutadas e as relações entre os indivíduos. As soluções dadas a este problema situam-se em um 

continuum que vai da hierarquia ao igualitarismo. O polo dá hierarquia aglutina valores que 

contribuem para garantir o comprometimento dos membros em torno da missão organizacio-

nal. O polo do igualitarismo aglomera valores que motivam a distribuição da responsabilidade 

pelo funcionamento da organização entre todos os seus integrantes, reduzindo assim os níveis 

de autoridade, sendo o gerenciamento realizado de forma participativa (OLIVEIRA; TAMA-

YO, 2004). 

Por último, a dimensão autonomia versus conservadorismo (Eixo C) representa uma li-

nha em cujas extremidades variam entre as tentativas para compatibilizar os interesses do in-

divíduo com os da organização. Os valores situados na extremidade da conservação direcio-

nam para a manutenção do status quo e para a interdição de comportamentos que perturbem 

as normas e a tradição do setor. No lado oposto, encontram-se os valores relacionados à per-

cepção dos indivíduos como entidades autônomas capazes de definir seus interesses e metas, 

em harmonia com a organização (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).  

Neste trabalho, entende-se que os Fatores valorativos para Inovação orientam as prefe-

rências dos Agentes, sejam eles sociais ou individuais, em seus interesses em interagir e coo-

perar. Isso remete a pesquisa para o próximo Elemento: Alianças para Inovar. 

 

 

6.2.3 Benefícios das Alianças para Inovar 

 

Este Elemento foi selecionado a partir do Ponto de Vista escolhido, o Sistema de Inova-

ção. Freeman (1995), ao definir o conceito de sistema de inovação, alertou sobre a importân-

cia dos relacionamentos e interações (Alianças) entre os diversos agentes da inovação.  

Além disso, a escolha de se estudar como se dá e quais os “Benefícios da formação das 

Alianças para Inovação, em um segmento social específico, o de não-guerra, também, se deu 
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pelo entendimento de que o estudo da dinâmica social de um determinado “campo” permite 

compreender melhor o Habitus deste campo (Thiry-Cherques, 2008, p.167). No entender des-

te pesquisador, é este Habitus que, em última análise, conforma a estrutura subjacente, cuja 

interpretação poderá propiciar a descoberta de condicionantes para implementação ou melho-

ria de uma cultura inovativa no setor de Defesa. 

Na literatura encontram-se diversos termos parecidos com Alianças para Inovação. Den-

tre eles, o que mais se assemelha é denominado de alianças estratégicas. Este termo foi traba-

lhado por diversos autores, como: Eiriz (2001, p.66), Lorange e Ross (1996) e Larsen (1999, 

p.30). De maneira geral, estes autores definem alianças estratégicas como sendo todas as rela-

ções cooperativas entre as companhias e os concorrentes, consumidores, fornecedores, corpo-

rações governamentais, universidades, sindicatos e outras organizações. No entanto, a tipolo-

gia que cada um deles apresenta está muito voltada para as relações entre organizações priva-

das. Tal classificação não atende totalmente ao setor estudado.  

Sendo assim, no Campo Observacional em que se está trabalhando, e com Ponto de Vista 

selecionado, optou-se por definir Alianças para Inovação como sendo o estabelecimento de 

interações38 entre cada um dos principais agentes da inovação do setor de Defesa, podendo 

ocorrer no nível interorganizacional, intraorganizacional ou mesmo entre indivíduos.  

No segmento de Defesa, tais interações podem ocorrer de diversas formas. As mais co-

muns são: parceria, cooperação, colaboração, convênios, acordos de compensação (Offset; 

compensação industrial), métodos informais e outros.  

A literatura é repleta de definições a respeito de cada um destes termos, as quais muitas 

vezes são conflituosas. Para dirimir dúvidas, serão trazidas abaixo algumas definições que 

facilitarão a compreensão de temas abordados nesta pesquisa. 

O termo “parceria”, segundo Larsen (1999, p.29) é empregado para definir uma associa-

ção entre dois ou mais agentes (indivíduos ou organizações) que efetuam acordos, formais ou 

informais. Neste processo, segundo o autor, buscam-se combinar seus trabalhos e tarefas, suas 

propriedades ou infraestrutura e suas habilidades, separadamente ou tudo junto, “com o pro-

pósito de ocuparem-se de negócios lícitos e divisão dos lucros e das perdas entre eles; nesta 

definição o termo negócio inclui qualquer tipo de comércio, ocupação ou profissão” (LAR-

SEN, 1999:29).  

“Cooperação, por sua vez, é o ato de trabalhar em comum e envolve relações de confian-

ça mútua e coordenação, em níveis diferenciados, entre os agentes” (CASSIOLATO, 2002). 

                                                           
38Interação é definida como conjunto das ações e relações entre os membros de um grupo ou entre grupos de 
uma comunidade (Houaiss, 2012).  
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De acordo com este autor, a cooperação pode ocorrer por meio de: i) intercâmbio sistemático 

de informações produtivas, tecnológicas e mercadológicas (com clientes, fornecedores, con-

correntes e outros); ii) interação de vários tipos, envolvendo empresas e outras organizações, 

por meio de programas comuns de treinamento, realização de eventos/feiras, cursos e seminá-

rios, entre outros; e iii) integração de competências, por meio da realização de projetos con-

juntos, incluindo desde melhoria de produtos e processos até pesquisa e desenvolvimento 

propriamente dita, entre empresas e destas com outras organizações. 

Já “Colaboração” é um processo através do qual, diferentes partes, vendo diferentes as-

pectos de um problema, podem explorar, construtivamente, suas diferenças e procurar limita-

das visões (GRAY; WOOD, 1991, in OLAVE; AMATO NETO, 2001, p.290). A “Colabora-

ção”, segundo estes autores, é estabelecida no momento em que um determinado grupo de 

agentes ou “autonomous stakeholders39”, possuidores de domínio sobre uma situação ou pro-

blema, se envolvem em um processo interativo, com vistas ao estabelecimento de uma divisão 

de tarefas, normas e estruturas, com objetivo de pensar, agir ou decidir sobre questões relaci-

onadas ao problema comum. “A colaboração torna-se genuína na medida em que as organiza-

ções desenvolvem orientações que eliminam gradualmente o antagonismo competitivo” 

(MINTZBERG et al., 2000, p.188-189). 

O termo “Convênio”, de acordo com Carvalho (2009), consiste no compromisso firmado 

entre um órgão do Governo Federal, que se compromete a repassar certa quantia de recursos a 

outro órgão público (federal, estadual ou municipal) ou entidade privada sem fins lucrativos, o 

qual se compromete a realizar as ações combinadas e, posteriormente, prestar contas do que 

foi realizado. 

E, os “Acordos de Compensação (Offset)”, por sua vez, são todas e quaisquer práticas 

compensatórias acordadas entre as partes, como condição para a importação de bens e servi-

ços, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e comercial 

(BRASIL, 2002b, 2005d). 

Dada a importância das interações para o processo de inovação, o Manual de Oslo dedica 

um capítulo inteiro, exclusivamente, para tratar sobre o tema. No capítulo 5, o manual afirma 

que as interações são desenvolvidas pelos agentes para a obtenção de novas informações, co-

nhecimentos, tecnologias, práticas de produção, recursos humanos e financeiros e novos mer-

cados. Tais benefícios vão depender de quão bem o conhecimento é compartilhado entre os 

                                                           
39Stakeholder: todo aquele que tem algum interesse em jogo em um empreendimento. 
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agentes, bem como da confiança entre os aliados, dos valores e das normas em jogo (OCDE, 

2005, p.87). 

Outro aspecto importante a ressaltar e que, também, foi explorado no Manual de Oslo é 

que as interações podem depender da natureza da empresa e de seu mercado (DIERKES, 

2003). No segmento de não-guerra do setor de Defesa, especificamente, as interações entre as 

Forças Armadas e as universidades, por exemplo, podem não ter as mesmas características da 

interação entre aquelas e as empresas da BID. Há relações que podem ser facilitadas por valo-

res e crenças comuns e há outras que podem ser dificultadas pela ausência de tais aspectos.  

A partir destes entendimentos e levando em consideração os tipos de interações possíveis 

entre os principais agentes no setor (Apêndice A), torna-se importante esclarecer que este 

Elemento (Benefícios das Alianças para Inovação) foi pesquisado conforme as possibilidades 

de ganhos, melhorias e benfeitorias visualizados pelos agentes nesta interação. Para sistemati-

zar a condução do trabalho, decidiu-se categorizar este Elemento nos níveis: individual; orga-

nizacional; setorial e governamental, conforme será visto adiante no Quadro 10. 

Neste ponto, é importante deixar claro que o diferencia o elemento “Benefícios das Ali-

anças para Inovação” do elemento “Interesse dos Agentes” é que os interesses são motiva-

ções de toda ordem (econômico, político, militar, psicossocial ou científico-tecnológico), que, 

mesmo não estando relacionados diretamente à formação de Alianças para Inovar, influenci-

am-nas ou têm potencial para influenciá-las. Por exemplo: o interesse do militar em ter me-

lhores condições de trabalho para inovar pode não estar diretamente relacionado à necessida-

de de formar alianças para inovar, mas contribui para as interações. Já, os “Benefícios das 

Alianças” advém ou resultam, necessariamente, das interações. Ou seja, eles são resultados 

concretos do estabelecimento das alianças ou são visualizações de possíveis resultados. Por 

exemplo, quando as alianças são estabelecidas, elas geram o benefício do compartilhamento 

de riscos e recursos. Em outras palavras, enquanto os interesses dos agentes podem ser atingi-

dos sem a necessidade da realização de parcerias, os benefícios são decorrentes delas.  

Há benefícios que são originados pela concretização de interesses dos agentes. Por essa 

razão, é comum encontrar benefícios semelhantes aos interesses. Por exemplo, desenvolver 

cultura de inovação é um interesse que vem antes da formação de alianças, mas que pode se 

concretizar pelo seu estabelecimento. 

Em relação aos benefícios das interações, autores como Munier (1999), Lewis (1992), 

Lorange e Ross (1996), Larsen (1999), Eiriz (2001) e Cunha (2005) deram algumas contribui-

ções importantes para esta pesquisa, a saber. 
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Para Munier (1999), no nível das organizações, a cooperação ocorre em nome das neces-

sidades mútuas e da necessidade de compartilhar e reduzir riscos para atingir objetivos co-

muns. O autor concorda com Lewis (1992) que afirma que a parceria proporciona muito mais 

recursos do que uma empresa sozinha poderia possuir ou comprar. No mesmo sentido, ainda 

que de maneira simplificada, os argumentos de Cunha (2005) complementam estas ideias. 

Para ele, as parcerias são estabelecidas com objetivo de “contribuir para desenvolver novas 

tecnologias, prestar melhores serviços, conquistar novos mercados, desenvolver novo negó-

cio, com o objetivo de satisfazer o consumidor e manter-se como empresa inovadora”.   

Eiriz (2001) afirma que há várias características numa parceria40 que, quando simultane-

amente presentes, a torna estratégica. Para ele:  
 

 [...] ela resulta de um conjunto coerente de decisões; é um meio de desenvol-
ver vantagem competitiva sustentável; tem um impacto organizacional de longo pra-
zo; é um meio de responder a ameaça e oportunidades externas; é baseada em recur-
sos organizacionais que mostram forças e fraquezas; afeta decisões operacionais; 
envolve todos os níveis hierárquicos da organização; é influenciada por seu contexto 
cultural e político; e envolve direta ou indiretamente todas as atividades da organi-
zação (EIRIZ, 2001, p. 68). 

 
 

Lewis (1992, p. 18) diz que, a partir da formação de parcerias, “as empresas podem for-

mar qualquer combinação de recursos que atendam seus objetivos, separados ou comuns”. As 

alianças oferecem oportunidades únicas para que as empresas desenvolvam suas forças com 

um conjunto amplo de parceiros que podem ser: clientes, fornecedores, concorrentes, distri-

buidores, universidades, centros de pesquisa e empresas de outras indústrias. 

Vale lembrar que as pesquisas de Cunha (2005), Eiriz (2001), Lorange e Ross (1996), 

Larsen (1999) e Lewis (1992), são focados no relacionamento entre empresas privadas, não 

alcançando as alianças entre Governo e Forças Armadas nem os demais tipos de interações 

elencadas no Apêndice A.  

Entende-se que o estudo das relações de parcerias e de seus benefícios auxilia na deter-

minação da estrutura subjacente, pois, de acordo com Thiry-Cherques (2008, p.173), a Estru-

tura do campo é dada pelas relações de forças entre os agentes (indivíduos e grupos) e as ins-

tituições que lutam pela hegemonia no interior do campo pelo monopólio da autoridade que 

outorga o poder de ditar as regras e de repartir o capital específico de cada campo. 

Por esta razão, optou-se por elaborar, com base em pesquisa exploratória, procedida por 

meio de entrevistas (perguntas abertas) e na pesquisa bibliográfica e documental, uma lista de 

benefícios que não pretenderam esgotar o assunto, mas ajudaram na análise e interpretação do 
                                                           
40No contexto desta pesquisa o termo parceria é utilizado como sinônimo de aliança estratégica. 
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trabalho de campo. A pergunta realizada, nesta fase, foi: qual o Benefício, visualizado pelos 

agentes, no estabelecimento de Alianças para Inovação? (Quadro 10). 

 
Quadro 10: Benefícios das alianças, visualizados pelos Agentes. 
 

Individual Organizacional Setorial Governamental 

Compartilhamento de 
recursos    

Cooperar com o desenvolvi-
mento de novas tecnologias 

Desfragmentação do siste-
ma setorial de inovação 

Desfragmentação do sis-
tema nacional de inovação 

Troca de experiên-
cias e de conheci-
mento 

Compartilhamento de riscos 
para atingir objetivos comuns 

Contribuir para o fortaleci-
mento das Indústrias do 
setor de Defesa 

Desenvolvimento de setor 
estratégico em C,T&I, 
com transbordamentos 
para outros setores 

Aprendizagem mútua 
Manter-se como empresa/ 
instituição inovadora 

Tornar o setor de inovação 
em Defesa competitivo no 
mercado mundial 

Desenvolver setores pro-
dutivos de alta performan-
ce em ciência, tecnologia  
e inovação 

Reconhecimento pelo 
envolvimento com 
processos inovativos 
da Instituição 

Potencialização de recursos 
de toda ordem, já que, em 
cooperação, o Agente terá 
muito mais recursos do que se 
estivesse atuando sozinho 

Ampliar o conhecimento 
mútuo entre os principais 
agentes do setor no que 
tange ás inovações para o 
setor 

Elevação do superávit da 
balança comercial pela 
exportação de produto de 
alto valor agregado advin-
do das inovações em De-
fesa. 

Elevação da autoes-
tima por contribuir 
com o desenvolvi-
mento de inovação 

Apropriar-se de tecnologias 
externas e desenvolver inova-
ções 

 

 
 

Satisfação pessoal 
com desenvolvimento 
de inovação para 
organização 

Cooperar para o desenvolvi-
mento de novos negócios, 
baseados em conhecimentos 
diversificados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Na visão deste pesquisador, além do interesse de cada agente no relacionamento (intera-

ção) e dos valores que regem as preferências individuais ou coletivas, a formação de alianças 

para inovar será influenciada pelo benefício visualizado pelas partes. Disto decorre a percep-

ção de que a formação de Alianças para Inovação é influenciada, também, pelo “capital” que 

cada um dos agentes dispõe. A priori, a cooperação entre agentes é influenciada pela oferta 

que cada parte pode oferecer e isso conduz a pesquisa para outro elemento da estrutura intuí-

da: Fatores de Suporte à Inovação.  

 

6.2.4 Fatores de Suporte à Inovação 

 

A escolha deste Elemento entre tantos do corpus de elementos existentes, parte da defini-

ção de Lundvall (1992) sobre sistema de inovação. O Autor observou que as Estruturas de 
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Produção e a Definição institucional são duas dimensões fundamentais para definir os siste-

mas de inovação.  

De acordo com Porter (1999, p.184), a teoria econômica consagrada, de Adam Smith e 

David Ricardo, elenca como Fatores de Produção os seguintes: mão-de-obra, território, re-

cursos naturais, capital, e infraestrutura. Para o autor, essa doutrina, que impregna a economia 

clássica, é na melhor das hipóteses incompleta e, na pior das hipóteses, incorreta. O autor ar-

gumenta que, em setores intensivos em conhecimento, há outros fatores a serem considerados, 

tais como recursos humanos qualificados ou base científica. Esta afirmação vem a corroborar 

com as seguintes assertivas de Drucker: 
 

A informação é, igualmente, fator de produção importante quando se observa 
a vantagem competitiva de um país. Fatores de produção tradicionais, como terras, 
mão-de-obra, recursos financeiros, passam a não ser recursos garantidores de vanta-
gem competitiva (DRUCKER, 1992).  
 

As atividades que ocupam o lugar central das organizações não são mais 
aquelas que visam produzir ou distribuir objetos, mas aquelas que produzem e dis-
tribuem informação e conhecimento (DRUCKER, 1993). 
 

De fato, a economia baseada em conhecimento deslocou o eixo da riqueza e do desenvol-

vimento de setores industriais tradicionais – intensivos em mão-de-obra, matéria-prima e ca-

pital – para setores cujos produtos, processos e serviços são intensivos em tecnologia e conhe-

cimento (CAVALCANTI; GOMES, 2001). 

Complementando este tipo de análise, Tidd; Bessant; e Pavitt (2008. P.486) argumentam 

que uma organização inovadora implica em um conjunto integrado de componentes que traba-

lham juntos para criar e fortalecer o tipo de ambiente que permite que a inovação prospere. 

Dentre tais componentes, os autores destacam os seguintes: Comprometimento da alta gestão; 

Estrutura organizacional; Indivíduos-Chave; Desenvolvimento individual contínuo; Comuni-

cação extensiva; Trabalho em Equipe; Aprendizado com ambiente e Gestão de Pessoas. 

Para os autores, o Comprometimento da alta gestão é caracterizado por um senso de pro-

pósito ou uma visão claramente compartilhada e articulada e pelo envolvimento das lideran-

ças. Autores de diversos campos, como Christensen (2005), Prahalad e Krisnan (2008), e Al-

pkan et al. (2010), compartilham desta importância atribuída ao papel da alta administração.  

Em relação à Estrutura organizacional, Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.491) argumentam 

que a organização deve ser projetada de forma a permitir criatividade, aprendizagem e intera-

ção, buscando-se o equilíbrio necessário entre as opções de estrutura “orgânica e mecânica” 

para contingências específicas. Nesta mesma direção, os autores, Christensen (2005) e Alpkan 

et al. (2010), destacam a estrutura organizacional como componente chave para a inovação, 
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salientando a necessidade de um nível de descentralização, autonomia, flexibilidade de políti-

cas e mecanismos de controle que sejam a ela favoráveis.  

Como terceiro componente, Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.494), apontam a presença de 

indivíduos ou grupos facilitadores (Indivíduos-Chave ou Grupos-Chave), como elementos 

relevantes para a inovação, dentre eles: os defensores, aqueles que possuem competência téc-

nica para dar suporte ao desenvolvimento das ideias inovadoras, capazes de compreender a 

tecnologia nova a ser adotada; os patrocinadores organizacionais, aqueles que são dotados de 

poder e influência na organização para levar à frente as ideias inovadoras, removendo os obs-

táculos do caminho; e os gatekeepers, indivíduos que coletam informações de várias fontes e 

que as repassa para as pessoas mais capacitadas ou interessadas em usá-las e outras funções 

que facilitam ou energizam a inovação. 

Outro importante componente é o Desenvolvimento individual contínuo, que é caracteri-

zado pelo compromisso de longo prazo com ensino e treinamento para assegurar altos níveis 

de competências e habilidades para aprender eficazmente. Uma pesquisa desenvolvida por 

Readman e Bessant (2004, apud Tidd; Bessant; Pavitt, 2008, p.502), demonstrou que o desen-

volvimento de pessoas é considerado mais importante que os motivadores financeiros como 

mecanismos de recompensa. 

A Comunicação Extensiva, também, é considerada um fator importante para inovação. 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.519), a empresa deve possuir um sistema de comunicação 

e informação bem estruturado e integrado, que viabilize o amplo acesso à informação, assim 

como seu uso estratégico. Esta visão é compartilhada por autores de diversos campos, como: 

Barbieri et al. (2004), Mendel (2004) e Christensen (2005).  

Em relação ao Trabalho em Equipe, os autores Tidd, Bessant e Pavitt (2008) esclarecem 

que há uma ênfase crescente em unir diferentes perspectivas e rápida formação de equipes ad 

hoc. Para Mintzberg (2003), a formação de Equipes altamente orgânicas, com pouca formali-

zação, onde os trabalhos são realizados de modo horizontal favorece a inovação.  

O Aprendizado com o ambiente é um dos componentes importantes da firma inovadora. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008), assim como Figueiredo (2004, 2009), enfatizam a aprendiza-

gem organizacional como fator relevante para a inovação, devendo a organização estar atenta 

à necessidade de aprendizado, que deve ser estendida para além dos limites da empresa, ou 

seja, com clientes, fornecedores, institutos de pesquisa, universidades, e demais stakeholders. 

Por fim, a Gestão de Pessoas ou de Recursos humanos, compreende: sistemas de recom-

pensa financeiras e não-financeiras (BARBIERI et al., 2004; CHRISTENSEN, 2005; TIDD, 
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BESSANT; PAVIT, 2008; LOPES-CABRALES et al., 2009); processo de seleção e avaliação 

de desempenho (LOPES-CABRALES et al., 2009; TERRA, 2005); adoção de programas 

formais de gestão de talentos e emprego de processos eficientes de contratação e promoção de 

pessoas (TERRA, 2005). 

Dessa forma, entende-se que os “Fatores de Suporte à Inovação” são constituídos por 

aspectos físicos, humanos e organizacionais que permitem a criatividade, o aprendizado e o 

trabalho em equipe no sistema de inovação do setor de Defesa.  

A avaliação de tais fatores pode contribuir, ainda, para verificar a pró-atividade dos re-

cursos empresariais (organizacionais) para alcançar seus objetivos estratégicos, a sua propen-

são a inovar, bem como o grau em que a empresa ou setor está estabelecida formalmente – 

com seus modelos de negócios – para alcançar um modelo de inovação sustentável. 

 

 

6.3 HOMOLOGIA DO MODELO 
 

Esta seção tem por objetivo demonstrar a homologia existente entre o modelo aparente 

descrito no capítulo 5 e a estrutura subjacente apresentada neste capítulo. Além disto, explicar 

a forma como se buscou validar o modelo intuído.  

Conforme Thiry-Cherques (2008), para que a descrição da Estrutura seja lógica é preciso 

que haja homologia entre o modelo que espelha a realidade observada e a estrutura explicati-

va, conceitual. É necessário que a lógica que emprestamos à nossa construção não distorça o 

real, mas que, ao contrário, ela lance luz sobre o não manifesto e que ela o desvele.  

Por essa razão, para assegurar a Homologia, selecionou-se o Elemento Interesse dos 

Agentes com intuito de explicar a racionalidade existente em cada um dos principais agentes 

(governo, Forças Armadas, universidade e indústria), quando eles estão interagindo para ino-

var. Acredita-se que tais agentes influenciam e são influenciados pela cultura que permeia o 

setor de Defesa. Obviamente cada um destes agentes possui uma cultura organizacional espe-

cífica, mas sofrem a influência do meio externo e, neste caso, não só do ambiente da Defesa, 

mas também do meio externo à Defesa. A crença é de que esta cultura, que tem seus artefatos 

observáveis, conforme postula Schein (2004), também tem aspectos subjacentes que influen-

ciam o processo de interação entre os agentes, ou seja, os valores. Os valores estão no segun-

do nível da pirâmide da cultura organizacional (Figura 7) proposto por Schein (2004). Por 

essa razão, a escolha do segundo Elemento (Fatores Valorativos para Inovar) busca explicar 

o que está subjacente à cultura organizacional de cada agente do setor de Defesa. 
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O terceiro Elemento está relacionado com as interações que ocorrem nos sistemas de ino-

vações. Entende-se que, para que haja cooperação, deva haver algum benefício a uma das par-

tes ou a ambas, conforme nos alerta Cassiolato (2002). Nesta pesquisa, as Alianças para Ino-

var são analisadas a partir destes benefícios. Este Elemento encontra par no modelo aparente 

descrito no capítulo 5.  

O outro Elemento selecionado “Fatores de Suporte à Inovação” faz homologia com o 

modelo aparente por meio de dois fatores: definição institucional e infraestrutura. Conforme 

já foi explicado, quanto melhor posicionado neste fator, maior facilidade terá o agente de ob-

ter interações. Isso não significa que agentes que não estejam bem posicionados não consigam 

interagir. 

Por fim, o último Elemento escolhido refere-se ao Tipo de Interação. Este, diferente dos 

demais, não tem homologia diretamente com algum Elemento do modelo aparente, mas sim 

de forma indireta. Acreditava-se que a formação de Alianças para Inovar ou os benefícios 

visualizados pela concretização delas dependesse do tipo de agentes envolvidos no processo 

de interação, que não se confirmou neste trabalho, conforme explicado no capítulo 8.  

Em relação à Validação do modelo subjacente, Thiry-Cherques (2008) argumenta que a 

estrutura é válida quando satisfaz a condição de explicar não só o observado, mas o observá-

vel. Ou seja, as estruturas identificadas e descritas devem ser capazes de autorizar o lança-

mento de novas suposições e de predições. Para esta validação, seguiu-se a campo para reali-

zar a fase descritiva e explicativa da pesquisa. 
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7 TRATAMENTO, DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS DADOS  
 

 De posse dos dados coletados ao longo de toda a pesquisa e com base nos procedimentos 

metodológicos descritos no capítulo 4, buscou-se realizar o tratamento dos dados, consolidan-

do-os dentro das seguintes categorias: Fatores Valorativos da Inovação no setor de Defesa 

(FVI); Fatores de Suporte à Inovação na Defesa (FSI); Interesse dos Agentes da Inovação; e 

Benefícios das alianças para Inovar. 

 Para facilitar o entendimento sobre cada categoria, foram elaboradas suas definições com 

base no referencial teórico construído, buscando-se condensar trechos dos depoimentos cole-

tados e outros dados oriundos das observações e questionários, visando dar suporte às afirma-

ções contidas na conceituação das referidas categorias.  
 

 
 

7.1 FATORES VALORATIVOS DA INOVAÇÃO NO SETOR DE DEFESA (FVI) 
 

Fatores valorativos que influem na inovação no setor de Defesa podem ser classifica-

dos em: indutores e inibidores. Os indutores são aqueles que contribuem com a criação de um 

ambiente favorável para a inovação em Defesa. Dentre eles, destacam-se os seguintes: Espíri-

to de Corpo; Autonomia; Realização; Resiliência; Proatividade; Confiabilidade; Igualitaris-

mo; e Harmonia. Por outro lado, os fatores inibidores são aqueles que dificultam, restringem 

ou, até mesmo, impedem a formação de um ambiente propício à inovação no setor. Dentre 

eles, destacam-se: Conservadorismo; Segurança; Domínio; Hierarquia; Vaidade; e Normati-

zação. A seguir, serão expostas as definições elaboradas sobre cada um deles durante o traba-

lho de campo, bem como serão demonstrados os diversos aspectos levantados que contribuem 

para a correta compreensão sobre tais fatores. 

 

7.1.1 Fatores que conduzem à atitude inovadora (Fatores Indutores) 
 

a) Espírito de Corpo 

Espírito vem do latim, spiritus, cuja tradução é alma. De acordo com o (BRASIL, 

1991b), o espírito de corpo é a alma coletiva dos integrantes de uma determinada organização; 

é o sentimento de sadia camaradagem e solidariedade que se forma entre os membros de um 

grupo que já executou ou vem executando difíceis tarefas com empenho, ou consolidou obje-

tivos cujas conquistas exigiram sacrifícios. Brasil (1998) define espírito de corpo como o sen-

timento de identificação com os valores e tradições da organização e/ou do grupo, gerando 

interações positivas de apoio mútuo, que se prolongam no tempo. A Lei no 6.880, que dispõe 

sobre os direitos e deveres dos militares (Estatuto dos Militares), afirma que este fator é carac-
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terizado pelo orgulho dos integrantes (militares) pela organização a que pertence. Estas defi-

nições se enquadram perfeitamente na definição de “cultura” de Schein (2004, p.17) e de 

Hofstede (1998) tratados no capítulo 3:  

Cultura é um padrão de suposições básicas (atitudes, valores, crenças, normas e 
costumes) que são compartilhadas por um determinado grupo para resolução dos 
problemas inerentes ao seu cotidiano. Suposições essas que devem ter funcionado 
bem o suficiente para serem consideradas válidas e, portanto, serem retransmitidas a 
novos membros, como sendo a maneira correta de perceber, pensar e sentir em rela-
ção a tais problemas. Neste sentido, Hofstede (1998) corrobora a crença de que a 
“Cultura é uma característica coletiva e não individual”. 

 

No Exército dos EUA, o termo é encontrado nos estudos sobre “Cultural Awareness”, 

que está consubstanciado na seção que aborda sobre os “Atributos do líder” no manual “Army 

Leadership” (FM22-100) (EUA, 1999). 

O “Espírito de Corpo” é considerado um FVI indutor de alianças para inovação. Neste 

trabalho, ele é permeado por valores como: cooperação; compartilhamento; camaradagem; 

companheirismo; envolvimento; sentimento de pertencimento; parceria; e sinergia. 

Nesse sentido, este FVI está intrinsecamente relacionado ao Trabalho em Equipe, que é 

um dos fatores de suporte à inovação indicados por autores como Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008).  

Durante a pesquisa de campo, foi possível observar que há um forte espírito de corpo 

desenvolvido em cada uma das Forças Singulares. Os militares desenvolvem este valor, em 

tempo de paz, por intermédio de competições esportivas, exercícios de campanha e outros 

artefatos como: distintivos caraterísticos de cursos de especialização, brados de guerra, cores 

de uniformes, formaturas e solenidades, concursos de ordem unida etc. Todos estes são artefa-

tos e estão no primeiro nível da pirâmide desenvolvida por de Schein (2004).  

Tem se observado um grande esforço por parte do MD para criação de um espírito de 

corpo de Defesa. Para isso, ao longo do ano de instrução vêm sendo realizados diversos exer-

cícios conjuntos, envolvendo as três Forças, por exemplo: Operações Ágatas, Atlântico I, II e 

III, AZUVER41 e outros. Tais exercícios, além de fomentar a criação do espírito de corpo e de 

fortalecer laços de amizade, contribui para as inovações não-tecnológicas, uma vez que se 

desenvolve um linguajar comum e o entendimento mutuo das tarefas e atribuições de cada 

força.  

Em contrapartida foi observado, também, que não há muitas oportunidades para criação 

de espírito de corpo em relação àqueles que lidam com as inovações tecnológicas.  A FOR-

                                                           
41AZUVER é um jogo de guerra simulado, de dupla ação, realizado em conjunto pelas três Forças, que além de 
promover a integração, permite o desenvolvimento da criatividade e da inovação no campo das inovações 
doutrinárias (não-tecnológicas). Este exercício militar é coordenado pelo EMCFA. 
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TEC (Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia), que é uma 

instituição criada em 2006, proporciona uma oportunidades para a reunião de planejadores e 

gestores e inovadores das IES e ICTs, mas não é um evento dedicado exclusivamente às tec-

nologias de Defesa. Talvez o único evento dedicado à Defesa seja a feira de exposição de ma-

terial de Defesa, Latin America Defence & Security (LAAD). Com ela, o evento proporciona 

o encontro do pessoal da área de Ciência, Tecnologia e Inovação de diversos países e da mai-

or parte das empresas da BID nacional. A LAAD é considerada a maior e mais importante 

feira de defesa e segurança da América Latina, reúne bienalmente empresas brasileiras e in-

ternacionais especializadas no fornecimento de equipamentos e serviços para as três Forças 

Armadas, polícias, forças especiais, serviços de segurança, consultores estudantes, pesquisa-

dores e agências governamentais. Ela tem demonstrado um importante fórum de debates e de 

apresentação de novas tecnologias do setor de Defesa e Segurança na América Latina. De 

acordo com o Gen Mattioli: “É dever dos comandantes, em todos os níveis, desenvolverem o 

espírito de corpo das tropas que comandam. Que fique bem claro que não se trata de desen-

volver o corporativismo”.  

O entrevistado chamou a atenção para o fato de que, por vezes, o fator “Espírito de 

Corpo” é confundido com corporativismo, em seu sentido pejorativo, que designa uma orga-

nização sindical monopolista (trabalhista ou patronal) que agrupa e defende, seja no âmbito 

local, regional ou nacional, os interesses de determinado grupo profissional e econômico 

(CANCIAN, 2011). Este tipo de corporativismo, de acordo com Brasil (1991b) é deturpação 

do espírito de corpo e não contribui para a inovação e pode, inclusive, ser um fator inibidor. O 

“corporativismo” é injusto, busca a manutenção de privilégios, como a aquisição de benefí-

cios materiais para os membros do grupo, sem levar em consideração o direito de outras pes-

soas ou organizações. 

Durante esta pesquisa, alguns entrevistados se posicionaram, claramente, contrários ao 

corporativismo, acreditando que ele se configura em barreira ao processo de interações. O 

entrevistado P17, alertou para o fato de que:  
 

P17: É fácil a gente notar o espírito de corpo existente nas Forças. Basta olhar as com-
petições desportivas realizadas entre Marinha, Exército e Aeronáutica, por exemplo. O 
espírito de corpo é salutar, mas há que se tomar cuidado, pois, ao mesmo tempo em que 
ele contribui para a coesão, ele pode dificultar a cooperação com aqueles que não fazem 
parte do grupo. Na minha visão, é devido ao corporativismo existente em cada uma das 
Forças que a gente observa a falta de sinergia no nível do MD e certa independência en-
tre as Forças.  
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Ou seja, há um sentimento de independência das Forças ou até de concorrência. Isso se 

torna uma resistência ao processo de interações e, em consequência, aos projetos de inova-

ções. Corroborando com esta afirmação, o entrevistado P21, ao ser questionado sobre as inte-

rações entre os diversos atores do sistema de inovações do setor Defesa comenta que: 

 

P21: Para a integração entre as Forças há dificuldade de todas as ordens. Por exemplo, 
durante o processo de criação do Radar Saber M60, houve dificuldade de aceitação por 
parte das outras Forças de que o Exército conduzisse o processo e assumisse a liderança 
tecnológica nessa área, mesmo concordando que era a Força mais capacitada para de-
senvolver o projeto.  

 
Nota-se, nas palavras do entrevistado que as principais resistências, no caso do Radar 

Saber, estavam no campo do corporativismo e da vaidade, sobre a qual esta pesquisa vai tratar 

adiante. 

O mesmo entrevistado P21, ao comentar sobre “Espírito de Corpo” aborda sobre outra 

questão. Ele fala da diferença na formação de engenheiros nas Forças. Especialmente da Ma-

rinha, em relação ao Exército e Aeronáutica. Para ele: “Há uma certa uniformidade de pen-

samento entre o Exército e a Aeronáutica na questão de C&T, talvez pela existência do IME e 

do ITA”.  

 

De fato, a formação de engenheiros na Marinha é realizada em diversas universidades 

do País (USP, UFRJ, UNICAMP, UFF), pelos núcleos de escritório técnico, conforme abor-

dado no referencial teórico desta pesquisa e que pode ser observado nas palavras o entrevista-

do P11: 
 

P11: A Marinha optou por não ter um IES para formar engenheiros. O ponto positivo é 
que a Força consegue ter uma maior interação com o meio acadêmico civil, trazendo co-
nhecimentos importantes para a indústria naval, mas há críticas importantes. A primeira 
diz respeito ao comprometimento destes IES com a Defesa. Por exemplo, os engenheiros 
nas universidades estão mais preocupados com a Marinha Mercante, é difícil convencê-
los de priorizar o lado militar. Embora essa visão pessimista seja minoritária, ela é uma 
crítica bem argumentada. Mesmo assim, os núcleos de escritório técnico estão em expan-
são. Há uma série de acordos de cooperação com a COPPE, UFF, UFRJ, USP.  

 
Esta questão do “Espírito de Corpo” não é observada somente no meio militar, toda or-

ganização busca desenvolver este fator valorativo, tomando o cuidado de não permitir o sur-

gimento do corporativismo. O presidente da VISIONA, Nelson Salgado afirmou em sua en-

trevista que: 

 
Nelson Salgado (Presidente da VISIONA): Toda organização busca desenvolver espí-
rito de corpo. É um processo natural que não pode comprometer o relacionamento da 
empresa com o meio externo. Para evitar o corporativismo entre os departamentos da 
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empresa e desenvolver um espírito de corpo coletivo da organização, nós fazemos gestão 
de recursos humanos, no sentido de movimentar as pessoas pelos diversos departamen-
tos. Buscamos criar oportunidades de progresso que sejam estritamente verticais na ins-
tituição. E, para as pessoas galgarem os postos máximos, devem passar por vários de-
partamentos. Por exemplo: iniciei na engenharia, depois para área de programas, depois 
para a administrativa, depois financeira. Ou seja, as pessoas passam por tantas áreas da 
empresa que começa a entender o ‘todo’, chega uma hora que ela não se identifica mais 
com um único departamento. 

 

Síntese parcial do fator espírito de corpo 

 

“The cohesion that matters on the battlefield is that which is developed at the company, 
platoon, and squad levels”. General Edward C. Meyer - Chief of Staff, Army (1979-1983). 

 

A pesquisa possibilitou verificar a importância do fator “Espírito de Corpo” como indu-

tor de alianças para inovação. A camaradagem e o espírito de cooperação facilitam o trabalho 

em equipe. Equipes que possuem um sentimento de pertencimento ao grupo e elevado senso 

de envolvimento com as metas da organização atuam de forma sinérgica em suas relações de 

parcerias.  

Entretanto, embora elevado nível de espírito de corpo seja requerido para as atividades 

da organização e seja de interesse para o processo de inovação, há que se ter um cuidado para 

que ele não derive para o corporativismo, que induz a uma atitude de independência e de iso-

lacionismo entre as Forças e destas em relação ao meio civil e ao próprio Ministério da Defe-

sa. Ou o que seria pior, rumar da independência ou do isolacionismo para a insubordinação, 

passando a não cumprir determinações emanadas por órgãos superiores. 

O isolacionismo, nesta pesquisa, deve ser entendido como um sentimento de indepen-

dência e autonomia exacerbadas. Enquanto o agente que se considera independente e autôno-

mo não se sente dependente da realização de alianças para inovar, o agente que incorre no 

isolacionismo não tem o desejo de realizar parcerias nem mesmo quando sente a necessidade 

de interagir.  

Constatou-se a existência de elevado espírito de corpo entre as Forças. Entretanto, tam-

bém, foi notado um forte sentimento de independência entre as mesmas. Tal sentimento está 

em diluição, especialmente, no que concerne ao segmento operacional, cujo trabalho está mais 

afeto às inovações não-tecnológicas, onde há boas oportunidades de interações. Contudo, no 

que tange às inovações no setor de ciência, tecnologia, verificou-se uma carência de oportuni-

dades para interações entre as Forças. 
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b) Autonomia 
 

No fator “Autonomia”, são encontrados valores que induzem os indivíduos ou as equi-

pes a procurarem pela independência de pensamento, de ação e de opção. Enfatizam-se im-

portantes valores como a percepção do agente como uma entidade autônoma habilitada para 

perseguir os seus próprios interesses e fixar as suas metas em harmonia com as metas e nor-

mas da organização. Nele, atribui-se elevada importância à criatividade individual e valorizam 

a responsabilidade individual (TAMAYO; MENDES, 2000; OLIVEIRA; TAMAYO 2004; 

TAMAYO; SCHWARTZ, 1993, p.331-332; SCHWARTZ, 1994, p.22). 

Corroborando com os trabalhos dos autores acima, Dobni (2008) argumenta que a auto-

nomia é um fator que compõe a infraestrutura de apoio à inovação e está diretamente ligada à 

capacidade dos funcionários (colaboradores) para se tornarem criativos no seu ambiente de 

trabalho e associada ao grau de liberdade que eles têm para tomar suas decisões (MAVEL; 

LUMPKIN, 2007).  

Autores como Christensen (2005) e Alpkan  et al. (2010), salientam que as organizações 

necessitam de um nível de descentralização, autonomia, flexibilidade de políticas e mecanis-

mos de controle que sejam a ela favoráveis. Eles destacam que isso é feito por meio de uma 

componente chave para a inovação, a estrutura organizacional. 

Concordando com esta visão, está o trabalho desenvolvido por Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008, p.491). Os autores argumentam que a organização deve ser projetada de forma a per-

mitir criatividade, aprendizagem e interação, buscando-se o equilíbrio necessário entre as op-

ções de estrutura “orgânica e mecânica” para contingências específicas. 

Nesta pesquisa, o fator “Autonomia” é permeado pelos seguintes valores: criatividade; 

abertura de espírito; liberdade; inspiração; curiosidade; autodireção; autorrespeito; adap-

tabilidade; e flexibilidade.  

Este FVI não pode ser confundido com o isolacionismo, que é o excesso de autonomia e 

de independência. O isolacionismo e o conservadorismo são fatores inibidores das inovações.  

As observações realizadas e as entrevistas procedidas, durante a fase de campo deste 

trabalho, não permitem afirmar que o fator “Autonomia” esteja diametralmente oposto ao 

“Conservadorismo”, conforme indicam os trabalhos de Oliveira e Tamayo (2004). Entretanto, 

as investigações realizadas permitiram inferir que, quando o fator “Autonomia” não está pre-

sente, a inovação é barrada ou sofre restrições. Depoimentos como o do entrevistado P21 dão 

suporte a esta afirmação. Ele comenta sobre a autonomia limitada, inclusive, de oficiais de 

elevadas patentes como oficiais generais. Segundo ele, não é raro observar importantes inicia-
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tivas serem bloqueadas em função da existência de uma estrutura organizacional hierárquica e 

departamentalizada das Forças. 

 Ele cita o exemplo da REPID (Reunião de Projetos de Interesse da Defesa), na qual são 

discutidos e priorizados os projetos de C&T a serem desenvolvidos anualmente no âmbito da 

Defesa. Segundo ele: 

 
P21: As reuniões (REPID) são Coordenadas pelo MD, em regime de rodízio entre as 
Forças. Participam oficiais generais do MD, do EMCFA, dos EM das três Forças e o 
pessoal de C&T das Forças. Ainda que os representantes sejam oficiais generais, há 
muita falta de autonomia dos participantes. A estrutura hierarquizada impede que assun-
tos deliberados sejam postos em prática. Então, discute-se muito, mas as ações são pe-
quenas, pela falta de autonomia desse grupo. 

 

Por outro lado, a maior parte dos entrevistados alerta para o excesso de autonomia exis-

tente das Forças em relação ao MD. O Entrevistado P17, por exemplo, comenta que há eleva-

do grau de independência ou de isolamento entre as Forças em relação ao setor de C&T.  

 

P17: Nós vivemos, ainda, num período de excesso de autonomia das Forças. No entanto, 
é a Defesa (MD) que vê o todo. Lá na Inglaterra quem tem força é a Defesa. Hoje, o que 
acontece aqui no Brasil é que as Forças carreiam os esforços para uma direção e o MD, 
via SEPROD (Secretaria de Produtos de Defesa), vai tentando acompanhar. Lá (Ingla-
terra) não é assim. 

 

No mesmo sentido, o entrevistado P21, comentando sobre esta questão, argumentou so-

bre a tibieza do Ministério da Defesa: 

 
P21: Cada Força atua dentro da sua seara. A não existência de um ODG nível MD gera 
sentimento de independência das Forças. A principal consequência é a incapacidade do 
MD em arbitrar e distribuir atribuições para as Forças. Falta, portanto, unidade de co-
mando. E, com isso, corre-se o risco de vários fazerem a mesma coisa ou alguma coisa 
deixar de ser feita. 

 

Essa singularidade, segundo o Entrevistado P17, é histórica e cultural. Ele acredita que a 

Defesa esteja passando por um processo de transformações. No entanto, o entrevistado adver-

te que a questão de Defesa deva ser tratada com foco no futuro e não no passado: 
 

P17: A integração entre as Forças e também com os demais atores do sistema de inova-
ção deve ser construída com o olhar para o futuro. O passado é o passado. Ele só serve 
para nós levantarmos os parâmetros e descobrir os fatores de influência que vão atuar 
no futuro. Na Inglaterra, onde estive estudando por um ano, tudo é construído olhando 
para o futuro. Há uma orientação política do que eles precisam saber, para onde eles 
irão atuar, quais os ambientes operacionais, se terão presença global, continental, com 
quem farão parcerias, alianças.  
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Ele entende que a integração entre as Forças passa por uma definição precisa dos objeti-

vos políticos para o setor de Defesa, que são definidos pela Política Nacional de Defesa 

(PND), ou seja, pelo Poder Político. O MD, então, de posse das metas estabelecidas pelo Po-

der Político, deve elaborar a Estratégia Nacional de Defesa em consonância com a PND. Ele 

cita o exemplo do alinhamento político-estratégico existente no Reino Unido: 
 

P17: Lá (Inglaterra) eles (Governo e Forças Armadas) olham para o futuro. Há uma ori-
entação política e, alinhados com ela, as Forças definem os seus objetivos, indicando se 
a abrangência deles será global, não-global, continental, se vão formar parcerias, alian-
ças, o que vão desenvolver, enfim todas as metas para Defesa são definidas em conjunto. 
Não há esta questão de excesso de independência. 

 

É interessante ressaltar que o excesso de independência das Forças é visível, inclusive, 

pelas indústrias de Defesa. O entrevistado João Paulo Maia Ishida, Gerente de Projetos da 

IACIT, apresenta argumentos que sintetizam o que foi observado sobre esta questão, quando 

da realização da investigação no setor industrial da Defesa. 

 

João Paulo (IACIT): Eu acho que existe um vale entre as Forças e o próprio MD. Só 
aquilo que está evidente é o que o MD está ciente. Esta é a minha percepção. [...] Eu vejo 
que cada Força defende seu interesse. Agora se elas estão dentro de um plano integrado 
eu não consigo enxergar. Claro, agora a gente vê estas iniciativas do SISFRON, do SIS-
GAAZ, do Proteger, que demonstram algum trabalho em conjunto. Só que a execução, 
até agora, não está integrada. Para mim não está claro que exista integração. 

 

No âmbito das indústrias de Defesa, também, surgiram depoimentos que abordam sobre 

a autonomia limitada de inovadores e engenheiros. Os argumentos do entrevistado P31, além 

de apontar para os limites da autonomia, corroboram com a tese de que as inovações tecnoló-

gicas devem estar conectadas das inovações não-tecnológicas no setor estudado. 
  

P31: Eu acredito que na pesquisa básica, você não possa limitar em hipótese alguma a 
criatividade e o espírito inovador do engenheiro, mas quando se trata de pesquisa apli-
cada a empresa tem que ter foco. Tudo deve ser baseado em metas para que não haja 
dispersão de esforços. Em se tratando de Defesa, este esforço é caro e exige riscos, en-
tão, tem que haver metas claras né. [...] A Empresa já produziu, em uma ocasião, uma 
inovação, construída somente com a visão dos engenheiros. O resultado foi um produto 
excelente, mas que ninguém comprava. 

 

Síntese parcial do fator autonomia 

Verificou-se a importância do FVI “Autonomia” como indutor da atitude inovadora, 

uma vez que tal fator facilita o trabalho criativo, propicia as interações e contribui para dimi-

nuição do ciclo decisório. Contudo, não se pode confundir o FVI “Autonomia” com o isolaci-

onismo, que é o excesso de autonomia e independência. Neste caso, deve-se tomar cuidado, 
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especialmente no nível das interações interpessoais, para não confundir tal fator com a liber-

dade para atuar de acordo com seus interesses pessoais. O interesse coletivo da organização 

deve estar no centro do processo. A organização deve dar o máximo de autonomia possível 

aos seus colaboradores (civis ou militares) sem, contudo, comprometer os objetivos organiza-

cionais. Ou seja, não se trata de oferecer autonomia individual, mas sim em conceder “auto-

nomia coletiva”. A autonomia individual pode levar a um processo de insubordinação e, para 

que isso não ocorra, as metas da organização devem ser claras e não limitantes da criatividade 

individual. 

Neste sentido, vale lembrar que, assim como no fator anterior, foi verificado um senti-

mento de independência entre as Forças, especialmente, no que tange às inovações tecnológi-

cas. A maior parte dos entrevistados acredita que o Ministério da Defesa deve se impor como 

coordenador do sistema setorial de Defesa. Não se trata de intervir nas Forças, mas sim de 

direcionar os esforços do setor. 

 

c) Resiliência 

“Resiliência” é um fator valorativo que induz indivíduos, equipes e organizações a per-

manecerem fiéis ao cumprimento de suas metas ou, como se diz nas Forças Armadas, a “dura-

rem na ação”.  

De acordo com Rutter (1990) e Zomignani (2000, 2002), ela se traduz numa proprieda-

de que as pessoas ou organizações têm de minimizar ou dominar os efeitos nocivos da adver-

sidade, em uma resposta ao risco.  

Para Tavares (2001), o indivíduo resiliente possui uma visão realista dos fatos e desafi-

os em tempo real, somando-se à capacidade de desenvolver um compromisso com o trabalho 

e à habilidade de planejar soluções inovadoras aos problemas que surgem, bem como a capa-

cidade de adaptação às diferentes situações e demandas existentes.  

No mesmo sentido, o manual “Army Leadership” (FM22-100) define resiliência como a 

capacidade de se recuperar rapidamente de reveses, contratempos, choque, lesões, adversida-

des e estresse, mantendo o foco na missão da organização ou da equipe. Uma atitude pessoal 

forte ajuda a prevalecer sobre quaisquer condições adversas externas. A inovação no setor de 

Defesa exige uma atitude de resiliência por parte dos inovadores (militares e civis) (EUA, 

1999). 

Todos os membros do Exército sejam da ativa, da reserva, ou civil irão ex-
perimentar situações em que parece mais fácil parar em vez de completar a tarefa. 
Durante esses momentos, todo mundo precisa de uma fonte interna de energia para 
pressionar a conclusão da missão. Quando as coisas vão mal, um líder deve recorrer 
a reservas internas para perseverar (EUA, 1999). 



 

183 

 

Dentre os valores que induzem a uma atitude de “Resiliência” estão: devoção; determi-

nação; energia; adaptação; persistência; e perseverança. A inovação no setor de Defesa exi-

ge uma atitude de resiliência por parte dos inovadores (militares e civis). 

Em todos os projetos analisados percebeu-se o fator “Resiliência” presente. Acredita-se 

que teria sido importante analisar um projeto que não obteve sucesso, o que não foi possível. 

Entretanto, alguns projetos chamam a atenção no que tange a este fator: o da Aeronave Ban-

deirantes, o do Radar Saber, e o do Submarino de propulsão nuclear (PROSUB), que depende 

do Programa Nuclear da Marinha (PNM). A análise dos depoimentos dos entrevistados e os 

dados coletados indicam que sem perseverança, persistência e energia, tais projetos teriam 

sucumbido. 

O PNM, que é essencial ao PROSUB, nasceu há 40 anos e vem sendo desenvolvido no 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em parceria com a USP. Sem a de-

terminação, entusiasmo e perseverança do Almirante  Álvaro Alberto da Motta Silva, o pro-

grama de energia nuclear brasileiro teria sido paralisado por pressões de outras potencias. O 

Almirante foi engenheiro, físico nuclear brasileiro e o pesquisador pioneiro da tecnologia nu-

clear no Brasil. Além de ser o principal articulador de uma política nacional para o setor, ele 

foi também o responsável pela criação do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, que presi-

diu até 1955. O depoimento CMG William de Souza Moreira atesta que: [...] Nós tivemos 

aqui o Almirante Álvaro Alberto, que foi um militar reconhecido internacionalmente na área 

nuclear, por que resolveu peitar todo mundo. “Se não fosse seus esforços, o País não teria 

absorvido tanto conhecimento nessa área de energia nuclear”.  

O Radar Saber também é um projeto muito característico da resiliência. Ele sofreu uma 

serie de revezes e tentativas de paralização, carência de recursos e resistências externas ao 

Exército. No entanto sobreviveu graças aos esforços dos militares do CTEx que acreditaram e 

se mantiveram fieis aos seus ideais. O relato do TC Cosentino chama atenção para isso: No 

desenvolvimento do Radar Saber a gente observa isso. Houve um engenheiro que buscou o 

desenvolvimento do radar. O CTEx comprou a ideia. Houve muita pressão por resultados 

rápidos, mas aquele grupo soube manter o foco. O depoimento de um dos grandes articulado-

res do projeto e um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento aborda sobre uma das maiores 

dificuldades enfrentado: “[...] durante o processo de criação do Radar Saber M60, houve 

dificuldade de aceitação por parte das outras Forças de que o Exército conduzisse o processo 
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e assumisse a liderança tecnológica nessa área, mesmo concordando que era a Força mais 

capacitada para desenvolver o projeto”.  
 

  

Síntese parcial do fator resiliência 

Assim, embora este fator não tenha aparecido explicitamente em muitos depoimentos, 

foi possível notar sua importância como indutor das inovações, especialmente, em projetos 

como o Submarino de propulsão nuclear (PROSUB) e o Radar Saber, onde a persistência, a 

perseverança e a energia dispendida pelos agentes da inovação foram cruciais para a sobrevi-

vência dos projetos. 

 
 

d) Realização 

Este fator foi inspirado no tipo motivacional de valor denominado de “Realização”, 

proposto por Oliveira e Tamayo (2004). Para eles, a realização é o sucesso pessoal obtido 

através de demonstração de competência, que leva ao reconhecimento social. 

O FVI “Realização”, neste trabalho, é fruto da racionalidade substantiva, que é um con-

ceito originado de estudos de vários autores no Brasil (RAMOS, 1989; SERVA, 1993, 1997) 

e no mundo (WEBER, 1984; HABERMAS, 1999). A racionalidade substantiva é responsável 

por valores voltados para o indivíduo. Ou seja, por meio dela, o indivíduo conduz sua vida 

pessoal na direção da autorrealização, sem negligenciar o direito dos outros (SERVA, 1997). 

Pode-se dizer que o FVI “Realização”, neste trabalho, possui duas vertentes: a individu-

al, que se caracteriza pela transformação das próprias potencialidades em realidade por deci-

são, iniciativa e esforços pessoal; e a dimensão grupal, que se refere ao acolhimento das res-

ponsabilidades e das normas sócio ambientais. Entre os valores que compõem este fator estão: 

o reconhecimento; a competência; a capacitação; a habilidade; o autoaperfeiçoamento; o 

prestígio; o sucesso; e a riqueza. 

Em relação ao reconhecimento, especificamente, acredita-se que este valor esteja relaci-

onado ao grau em que a organização incentiva, reconhece, premia os seus membros por esfor-

ços ou resultados, conforme indicam os estudos conduzidos por McClelland (1972) e Hofste-

de (1983). No entanto, nesta pesquisa, ele também está associado ao FVI “Normatização”, 

que será abordado adiante. Isto porque a maior parte dos depoimentos surgidos retrataram 

reconhecimento e recompensa em conjunto e, por esta razão, foram carreados para aquele 

fator. 

Durante o trabalho de campo, buscou-se investigar de que forma Planejadores, Gesto-

res e Inovadores do setor de Defesa (PGID) estimulavam seus subordinados ou buscavam 
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estímulo individual para realizarem inovações no setor. A seguir, serão expostos os principais 

depoimentos que permitem realizar interpretações sobre o FVI “Realização”. 

Segundo os entrevistados P26 e P18, para que o inovador se sinta realizado é necessário 

que ele esteja realizando atividades para as quais ele foi preparado. Ou seja, precisa estar de-

senvolvendo projetos. A desmotivação do engenheiro militar, frequentemente, está associada 

à subutilização de seu potencial. Para ele: 

 

P26: É preciso colocar os homens certos nas missões certas. Às vezes, a burocracia aca-
ba absorvendo parte dos engenheiros em funções administrativas. E, quando não o tira 
da “atividade fim” por completo, obriga o engenheiro a tratar, ao mesmo tempo, de 
questões técnicas e questões burocráticas, tipo: termo de recebimento de materiais, sin-
dicâncias e outros processos administrativos. O engenheiro gosta de estar lidando com 
desenvolvimento de projetos. (Grifo do autor) 
 
P18: No começo, me sentia feliz, havia muitos recursos na IMBEL, mas com o passar do 
tempo, os recursos foram minguando, eu fui verificando a queda da qualidade dos labo-
ratórios. Não chegavam recursos mais e de engenheiro eu passei o técnico de manuten-
ção, fazendo concerto nos equipamentos. Me senti bastante subutilizado. (Grifo do au-
tor) 

 

No mesmo sentido, o entrevistado P24 comenta que o engenheiro não se realiza só com 

bons salários, mas principalmente pelo fato de estar realizando projetos de interesse do País: 
 

P24: O engenheiro busca sua realização e sua satisfação no desenvolvimento de projetos 
na sua área de estudo. A realização não é só atribuída ao salário conquistado. O que tem 
acontecido aqui é que nós não estamos conseguindo encaixar os engenheiros em projetos 
e as empresas vêm aqui para tentar fazer parcerias, mas com um olho deste tamanho na 
qualidade de nossos recursos humanos, especialmente sobre nossos alunos. [...] Atual-
mente, há uma demanda aquecida em relação a engenheiros. Por isso é importantíssimo 
colocar o engenheiro para trabalhar em suas áreas específicas e não desviá-lo para as-
suntos administrativos. Do contrário, a evasão de engenheiros vai continuar elevada. 

 

A evasão, comentada pelo entrevistado acima, diz respeito à evasão de engenheiros mi-

litares para o meio civil. Ele explica que antes da questão salarial, o que existe é a dificuldade 

de realização do engenheiro. 

Outro fator desestimula o engenheiro está associado à questão de gestão de recursos 

humanos. O entrevistado P26 afirma que: 
 

P26: Nossa política de pessoal não é boa. Os engenheiros (doutores e mestres), muitas 
vezes, são subempregados. Não se trata de carência de doutores ou mestres. O que ocor-
re é que eles estão distribuídos irregularmente. E isto ocorre por várias razões: ou por 
que ele fica muito antigo hierarquicamente; ou por que assume uma função de comando; 
ou por que foi fazer um curso de estado-maior; ou até mesmo por que foi servir numa or-
ganização militar que não faz pesquisa básica ou aplicada. A rotatividade de pessoal, 
também, é muito grande. Não é raro acontecer de uma linha de pesquisa morrer por que 
o engenheiro foi transferido. 
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Corroborando com as ideias apresentadas acima, o entrevistado P14 afirma: 

 

P14: 70% dos Engenheiros militares estão no CTEx e o pessoal lá é desestimulado. Até 
tem uma boa quantidade de projetos sendo tocados, mas eles não atingem a todos. O te-
nente (engenheiro recém-formado) chega lá e vai trabalhar na administração. Deveria 
aproveitar mais os engenheiros nos projetos. Outra coisa, há pouca parceria lá. O CTEx 
deveria buscar mais parceria com as universidades e com as indústrias. [...] Por estes 
motivos, a gente observa a insatisfação do pessoal. Não se trata só da questão salarial. 
Eu entendo que o engenheiro tem que lidar com a administração sim, mas não pode ser a 
atividade fim dele. Na verdade, quando a gente sai da Escola, a gente quer trabalhar 
como engenheiro. 
 

Por vezes, percebe-se uma confusão entre o conceito de “Realização”, acima descrito, 

com um anseio veemente de alcançar determinado objetivo, sem levar em consideração os 

meios para sua consecução, ou seja, a ambição. Confunde-se a racionalidade substantiva com 

a racionalidade instrumental. Como já foi dito, a racionalidade substantiva manifesta-se pelo 

mérito intrínseco dos valores que a inspira, sob elevado conteúdo ético e orientado por um 

critério transcendente. Já, na racionalidade instrumental as ações são baseadas no cálculo, não 

há maiores preocupações com questões éticas, os fins justificam os meios, a competição é 

acirrada, buscam-se resultados econômicos e poder social. Ou seja, são determinadas por uma 

expectativa de resultados constituída de indicadores como: cálculo, fins, maximização de re-

cursos, êxito, resultados, desempenho, utilidade, rentabilidade e estratégia interpessoal (WE-

BER, 2002; SERVA, 1997).  

Na formação militar, a ambição é considerada um vício de liderança e, por este motivo, 

é formalmente rejeitada. Entende-se que através dela, o líder utiliza o seu cargo para atingir 

reconhecimento de seus superiores, objetivando, principalmente, a ascensão na carreira. Este 

tipo de atitude, assim como o vício da vaidade que será tratado adiante, pode ocasionar desvi-

os que afetam a consecução dos objetivos do grupo. Ou seja, é concedida mais importância 

para os objetivos pessoais do que coletivos (BRASIL, 1991b). 

 

 

Síntese parcial do fator realização 

No FVI “Realização”, concentram-se valores que induzem o agente (indivíduo ou orga-

nização) a buscar a realização sem, negligenciar direitos de outros ou da própria organização. 

Este fator é, também, fruto da racionalidade substantiva, que não pode ser confundida com a 

racionalidade instrumental, que, neste caso, induz a um sentimento de ambição em seu sentido 

pejorativo.  
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Observou-se que, no campo em estudo, a “Realização” não está ligada só a bons salá-

rios. Há outros aspectos em jogo, como: necessidade de trabalhar na área de formação acadê-

mica; necessidade de desenvolver projetos de interesse para o País ou para a organização; 

falta de infraestrutura laboratorial na organização; clima organizacional ruim, onde o nível de 

cobrança se torna maior do que as ferramentas de trabalho ofertadas; política de recompensas 

desorganizada; política de recursos humanos que não valoriza o inovador. 

 

e) Proatividade 

Bateman e Crant (1993) definiram a proatividade como um fator que induz uma pessoa 

ou equipe a alterar o ambiente, não se deixando limitar pelas forças situacionais. Os autores 

salientam que pessoas de personalidade proativa buscam oportunidades de mudanças visando 

a melhorias, mostram iniciativa, antecipam na solução problemas, são ativas, perseveram até 

alcançar seus objetivos (CRANT, 1996). Para Pozzebom e Freitas (1997) , a proatividade sig-

nifica antecipação, inovação e inteligência.  

Nesta pesquisa, a proatividade deve ser entendida como um fator que aglutina valores 

como iniciativa, antecipação e previsibilidade, que são valores que fornecem capacidade para 

agir, de forma adequada e oportuna, sem depender de ordem ou decisão superior, antecipan-

do-se a fatos e situações, antevendo alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possí-

veis falhas na execução de uma determinada tarefa. 

No âmbito das Forças Armadas dos EUA, o termo proatividade tem um conceito apro-

ximado ao de “iniciativa”, que é definida como a capacidade de uma pessoa ou equipe agir 

quando não há instruções claras; quando a situação se modifica no decurso da tarefa; ou até 

mesmo quando os planos falham (EUA, 1999, p.14).  

O fator “Proatividade”, assim como o fator “Resiliência”, apareceu pouco nos depoi-

mentos, mas sua observação é facilmente notada em todos os projetos mobilizadores da Defe-

sa. Os projetos que mais caracterizaram a presença deste fator foram o PNM, o PROSUB, o 

Radar Saber e o da aeronave Bandeirantes. Sem a iniciativa de algumas pessoas-chave, que 

tiveram visão antecipada da situação, tais projetos não teriam obtido sucesso. Neste sentido, 

vale a pena destacar os esforços do ex-Ministro Ozires Silva, que é o grande responsável pelo 

sucesso da Embraer, como uma das maiores empresas de aviação do mundo. Em sua entrevis-

ta, foi possível notar sua intrepidez, coragem e iniciativa ao apostar numa aviação de jatos 

regionais, indo na contramão da tendência mundial. Sua iniciativa, por vezes, contrariou a 

disciplina, já que ele teve a iniciativa de levar seu projeto ao Presidente da República, sem 
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atentar para a cadeia de comando, aproveitando uma oportunidade surgida, com a visita do 

mesmo a São José dos Campos-SP. Segue abaixo, uma parte de seu depoimento: 

 
  Ministro Ozires Silva: Na época que pensamos no avião “Bandeirantes”, 
pensamos em algo que atendesse a um novo mercado, ao mercado regional. E, como 
sempre aqui no Brasil, aparece aquela turma do deixa disso. A gente não tinha recurso, 
ninguém acreditava. Foi muito complicado. Mas a gente procurava ver em cada crítica 
um estímulo. No dia 22 de outubro de 1968, nós conseguimos fazer o avião decolar e, 
melhor, o avião também pousou (risos). Mas os problemas só estavam começando. Para 
nós conseguirmos financiamento foi dolorido. Os grandes empresários agiram com des-
dém e disseram que jamais colocaria recursos financeiros em avião brasileiro. Depois, 
ofereceram dinheiro estrangeiro e nós não queríamos este tipo de capital, pois nós que-
ríamos manter a propriedade intelectual. Mas certo dia, o Presidente da República teve 
que pousar em São José dos campos-SP. Ligaram para mim, perguntando se eu poderia 
atender. Eu pensei: é a minha chance de mudar a cabeça do Presidente. Aproveitei aque-
la oportunidade mesmo contrariando a cadeia de comando e convenci o Presidente da 
importância do projeto. Ou seja, a gente não pode desistir nunca. Claro que não é certo 
fazer o que eu fiz, mas outra chance como essa seria difícil (risos) (Grifo do autor). 

 

 

Síntese parcial do fator proatividade 

Foi possível notar a importância do fator “Proatividade” como indutor das inovações, 

especialmente, em projetos como o da aeronave Bandeirantes, no nascimento da Embraer; o 

do PNM, conjugado ao do Submarino de propulsão nuclear (PROSUB); e o do Radar Saber, 

onde a iniciativa, a coragem e a antecipação foram fundamentais ao sucesso dos projetos. 
 

 

f) Igualitarismo 

O fator “Igualitarismo”, conforme descrito por Oliveira e Tamayo (2004) está em uma 

das extremidades do Eixo B, da Figura 33, hierarquia versus estrutura igualitária, que se 

refere ao dilema enfrentado pela organização, seja ela militar ou civil, em definir os cargos e 

funções a serem executadas e as relações entre os indivíduos. Por esta razão sugere-se que a 

leitura do fator Hierarquia (letra f, da seção 7.2.2 Fatores Inibidores) seja feita antes mesmo 

da leitura deste FVI. 

Este fator está intimamente ligado ao conceito de Adhocracia proposto por Mintzberg 

(2003 pg.293). Para o autor, a Adhocracia é uma estrutura altamente orgânica, que possui 

pouca formalização, apresenta especialização do trabalho na sua dimensão horizontal, baixa 

diferenciação vertical, é descentralizada, e ainda, apresenta elevada flexibilidade. Mintzberg 

(2003) lembra que Adhocracia é a “configuração estrutural ideal para a organização que pres-

cinde de inovação sofisticada, como no caso de uma agência espacial, uma empresa cinema-

tográfica de vanguarda ou uma empresa de produção de protótipos complexos”. 
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Para Quinn e Kimberly (1984), neste tipo de estrutura (Adhocrática), a cultura organiza-

cional possui como características, além da flexibilidade, o foco externo, o dinamismo, o em-

preendedorismo e a criatividade, voltada para a geração de produtos, processos e serviços 

inovadores. O pioneirismo é valorizado enquanto a liderança é visionária e orientada ao risco. 

As organizações com este perfil estão permeadas por pressupostos de mudança; aceitam cor-

rer riscos e são dispostos à quebra de paradigmas; gostam de prever o futuro e se preocupam 

em obter recursos, apoio e imagem externa. 

 Para esta pesquisa, o FVI “Igualitarismo” expressa, portanto, a distribuição da respon-

sabilidade pelo funcionamento da organização entre todos os seus membros, diminuindo as-

sim os níveis de autoridade, sendo o gerenciamento realizado de forma participativa. Este FVI 

reúne valores como democracia; descentralização; cogestão; e equidade. 

Durante as investigações, foi possível verificar que o Exército está em processo de mo-

dificação das estruturas. Há uma busca por estruturas mais flexíveis, modulares e que atendam 

às operações em seu amplo espectro de possibilidades. A própria alteração do sistema de dou-

trina militar terrestre (SIDOMT), em 2012, demonstra a importância que está sendo atribuída 

ao uso de estruturas adhocráticas como forma de diminuir os efeitos da departamentalização. 

No novo SIDOMT, há a previsão de o EME (Estado-Maior do Exército) trabalhar com equi-

pes Ad Hoc para a condução de projetos de inovações doutrinárias, conforme descrito na 

Portaria nº 989, 27 de novembro de 2012 (BRASIL, 2012).  

Além disso, percebem-se alternativas que visam buscar estruturas organizacionais mais 

igualitárias. Fala-se, hoje, na Força Terrestre Componente42 (FTC) baseada em estruturas ad-

hocráticas. Nesta nova concepção, de acordo com a Nota de Coordenação Doutrinária nº 

01/20 12,de 20 de dezembro de 2012, a FTC é uma estrutura que busca “incorporar, de forma 

determinante, os conceitos de flexibilidade, adaptabilidade, elasticidade e de modularidade”. 

Percebe-se a tentativa de diminuir a departamentalização ou parte dela e, além disso, a preo-

cupação em integrar as Forças: 

Na Marinha, o CASNAV adotou uma estrutura alternativa para driblar a departamenta-

lização. Trata-se de um instrumento administrativo denominado de OMSP (Organização Mili-

tar Prestadora de Serviço), regulado pela Lei nº 9.724, de dezembro de 1998. O CMG Bente-

muller explica por que o CASNAV optou por ser uma destas empresas públicas militares: 

CMG Bentemuller: Anos atrás a marinha criou um instrumento administrativo chamado 
de OMPS nas categorias (Industrial, Científico, Hospitalar e outros). O conceito dela é 
que ela deva ser autossustentável. Ou seja, ela presta serviço para outras organizações 

                                                           
42FTC é uma estrutura militar do Exército, ativada em caso de emprego da Força Terrestre em alguma operação 
militar. 
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da Marinha mesmo ou para fora da MB. Todo serviço que ela presta tem que ser cobra-
do. O dinheiro que ela capta tem que sustentar inclusive a folha de pagamento, os custos 
diretos e os indiretos. E tem que sobrar uma taxa de investimentos. Aqui a gente investe 
em capacitação de pessoal, projetos de pesquisa internos, laboratórios e simpósios. Tra-
ta-se de uma empresa militar.  Estes projetos vão trabalhar em áreas que normalmente 
são caras e se a gente colocar isso em orçamento, o cliente não compra. Ele vai buscar 
onde está mais barato e isso não contribui para a inovação. Este modelo de OMPS tem 
sido essencial para ampliarmos o nosso número de inovações. Ele instituiu na Marinha 
uma mudança de cultura de gestão, dando mais flexibilidade e facilidade de adaptação 
às rápidas mudanças que a economia tem exigido. 

 
No âmbito da Aeronáutica, surgiram depoimentos interessantes a respeito da departa-

mentalização. O entrevistado P29, ao abordar sobre a gestão do NIT-DCTA (Força Aérea), 

que é um NIT modelar e certificado, apontou sobre as dificuldades ligadas a esta questão: 

 

P29: Veja, nem todas as ICTs do COMAER são subordinadas ao DCTA. O CLOG é su-
bordinado ao COMGAP e o ICEA é subordinado ao DCEA. E, para gerenciar isso tudo, 
tem o NIT que fica dentro do IFI que é uma organização militar subordinada ao DCTA. 
(30:5) A meu ver, a estrutura ainda está fragmentada, departamentalizada, tudo depende 
da cadeia de comando. Então a gente não tem agilidade. Eu acho que a estrutura da Ma-
rinha e do Exército é mais adequada neste aspecto específico. Além disso, nosso NIT não 
está em Brasília como os das demais Forças. Obviamente, isso tem vantagens e desvan-
tagens. O lado bom de estar aqui em São José dos Campos é que a gente está lado a lado 
com o pesquisador, a gente vai ao laboratório deles e faz entrevistas, verifica os proble-
mas. A desvantagem é estar afastado do centro decisório. Porém, eu gostaria de lembrar 
que esta deficiência poderia não existir se a DGI (Divisão de Gestão da Inovação) esti-
vesse funcionando a pleno, mas é que ela é muito nova ainda. Foi criada recentemente. 
Ela seria nosso elo com o nível estratégico. 

 

O maior problema da departamentalização apontado nos depoimentos está relacionado à 

falta de agilidade e de flexibilidade que estruturas com esta configuração possuem. O depoi-

mento do entrevistado P28 sintetiza este pensamento. Seu argumento é de que: “Se houvesse 

um órgão central que coordenasse, o processo decisório seria muito mais rápido”. A estrutu-

ra hierarquizada e departamentalizada amplia os tramites burocráticos de comunicação en-

tre as Forças, tornando o processo de inovação mais difícil e mais lento. 

Segundo o TC Cosentino, “a grande sacada para a gestão das inovações no setor de 

Defesa é poder agir de forma matricial com os atores”. Neste sentido, é importante estudar a 

estrutura adotada pela COPAC (Comissão Coordenadora do Programa de Aeronave de Com-

bate). Apesar de aquele órgão estar subordinada ao DCTA, seu Presidente não se reporta só 

àquele departamento. De acordo com o TC Capuano, da COPAC: “[...] sem a necessidade de 

se reportar ao DCTA, a COPAC interage com vários atores. Dentre eles: com secretario de 

economia e finanças; com o chefe do Estado Maior (EMAER); e com o Comandante da 

FAB”. 
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TC Capuano: A COPAC é uma grande estrutura que funciona de modo matricial. Na 
verdade a COPAC é um grande escritório de projetos. O gerente de projeto só se reporta 
ao presidente da COPAC. O Presidente da COPAC se reporta a varias autoridades: um 
deles é o comandante da aeronáutica. Isso depende muito da importância do projeto. 
Não existe um organograma. [...] A COPAC tem uma característica que pode parecer um 
tanto estranha para os padrões militares, por exemplo: para alguém ser líder ou gerente 
de um projeto, ele precisa ter experiência, não basta só ter conhecimento da teoria ou ser 
hierarquicamente superior. Tem gente aqui que é mais antigo que eu e ainda não é ge-
rente de projeto. E isso não é problema, ou melhor, a gente tem um certo limite, pois não 
é possível que um mais antigo seja adjunto de um mais moderno, isso não acontece. En-
tão a gente tem que tomar alguns cuidados. Ou seja, é matricial "pero no mucho". A gen-
te tenta equilibra isso com civis. [...] A pior coisa que poderia acontecer é um mais mo-
derno ser mais experiente que um mais antigo, o que já aconteceu. Veja, não chega a ser 
um problema que gera conflitos. Se fosse em outro tipo de atividade talvez tivesse, mas 
nesta questão de projetos todos entendem esta situação. O problema maior é na intera-
ção com as empresas, os empresários te enxergam como o mais experiente e não o mais 
antigo. Eles não querem dialogar com os mais antigos e sim com os que dominam o as-
sunto. 

 

Síntese parcial do fator igualitarismo 

O FVI “Igualitarismo” é um fator que induz a uma atitude inovadora.  No entanto, ele 

vai de encontro à adoção de estruturas departamentalizadas, como são as das Forças hoje. 

Segundo depoimentos, este fato torna o processo de inovação mais lento, pois neste tipo de 

arranjo organizacional aumentam-se os níveis de autoridade e de controle, centralizando-se a 

gestão e forçando a um aumento de tempo de tomada de decisão.  

O FVI “Igualitarismo” está diametralmente oposto ao fator “Hierarquia”. Em virtude 

disso e, também, de os depoimentos estarem transitando entre estas duas dimensões, mas com 

foco em hierarquia, os depoimentos mais adequados para explicar este FVI foram condensa-

dos naquele fator. 

Vale dizer que a adoção de estruturas adhocráticas é uma alternativa muito bem vinda e 

pode ser utilizada em diversas organizações militares e ou órgãos de gestão. Entretanto, é im-

portante ter em mente que existe o lado negativo desta decisão. O conflito é algo natural da 

Adhocracia, pela não existência de relações claras de subordinação, dificultando a comparti-

mentação de atividades.  

 

g) Harmonia 

Há vários significados para a palavra harmonia: combinação de elementos ligados por 

uma relação de pertinência; ausência de conflitos; conformidade entre coisas ou pessoas; e 

outros relacionados a sons e músicas que não interessam a este trabalho (HOUAISS, 2012). 

Acredita-se que os seus sinônimos podem ajudar na compreensão de seu significado. Os que 
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mais cumprem esta finalidade são: acordo, afinidade, coerência, combinação, concilia-

ção, concordância e concórdia.  

De acordo com Oliveira e Tamayo (2004), o fator “Harmonia” expressa a necessidade 

de a organização definir o tipo de relacionamento que terá com os meio ambientes físico e 

social. Segundo Mendes e Tamayo (1999), a organização que privilegia a harmonia enfatiza o 

ajustamento constante e harmonioso com o ambiente externo.  

Para os autores acima, o fator em tela compõe a dimensão harmonia versus domínio 

(Eixo A, na Figura 33). Na extremidade domínio, como será visto adiante, a ênfase é buscar 

prosperidade por meio da autoafirmação ativa para enfrentar as mudanças externas e para do-

minar o ambiente social e natural. Já no polo da harmonia, estão os valores que enfatizam a 

harmonia com o ambiente e com outras organizações (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). Dentre 

tais valores, sobressaem: integração; interdependência; colaboração ética; tolerância e ou-

tros que possam satisfazer a harmonia com o meio ambiente e com outras organizações.  

As investigações, com base nas observações e a na literatura, demonstraram a importân-

cia do fator “Harmonia” para gerar atitude inovadora. Da mesma forma, os depoimentos co-

lhidos. No entanto, os depoimentos que abordam sobre esta dimensão (harmonia versus do-

mínio) estão concentrados no polo oposto (“Dominância”, letra e, da seção 7.2.2 Fatores Ini-

bidores).  Por esta razão, recomenda-se a leitura antecipada daquele FVI, a fim de compreen-

der o relacionamento entre as duas dimensões citadas. 

 

h) Confiabilidade 

O fator “Confiabilidade”, nesta pesquisa, constitui-se na soma dos seguintes valores: 

confiança, lealdade e credibilidade. 

Existe uma infinidade de definições para o valor confiança. No entanto, as definições 

oriundas da psicologia e da sociologia são as mais adequadas a este trabalho. Rotter (1967, 

p.651) define confiança como sendo "a expectativa generalizada mantida por um indivíduo ou 

um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro indivíduo ou grupo pode ser 

confiada ou acreditada".  Significa, também, de acordo com Mayer et al. (1995), a prontidão 

de uma parte em estar vulnerável às ações de outra parte, baseada na crença de que a outra 

parte realizará uma ação particular importante para aquele que confia, independente de sua 

habilidade para monitorar ou controlar a outra parte. 

No nível organizacional, em particular, quando há confiança entre os agentes, há a cren-

ça de uma das partes de que o outro agente da aliança: (a) fará esforços de boa fé para se 

comportar de acordo com quaisquer compromissos explícitos ou implícitos; (b) será honesto 
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em qualquer situação precedida por tais compromissos; (c) não levará vantagens excessivas 

em relação ao outro, mesmo se houver oportunidades (CUMMINGS; BROMILEY, 1996). 

Neste sentido, Giddens (1991) argumenta que “a confiança deve ser considerada um fa-

tor fundamental na gestão do ambiente organizacional”, uma vez que atua como um meca-

nismo a partir do qual os agentes reduzem a complexidade do seu sistema de interações pela 

credibilidade depositada na outra parte envolvida. 

Sabe-se que para inovar é necessário correr riscos calculados e, para Giddens (1991, p. 

36), risco e confiança “se entrelaçam”, a confiança serve para minimizar os riscos, mas, um 

risco aceitável é fundamental para que a confiança se mantenha. De acordo com Fukuyama 

(1996), quanto mais alto o grau de confiança nas organizações maior a cooperação espontâ-

nea, e menos se precisa de “aparatos legais” como sistemas de normas e regulamentos, nego-

ciados ou coercitivos, para garantir a cooperação. 

Sato (2003, p.2) argumenta que o medo ou temor em agir em função da incerteza das 

consequências futuras diminui em um ambiente onde há confiança.  

No setor de Defesa, em especial, a confiança deve estar acompanhada da lealdade, a 

qual, tanto para as Forças Armadas brasileiras quanto para as americanas, é entendida como 

uma atitude de fidelidade a pessoas, grupos e instituições, em função dos ideais e valores que 

defendem e representam (EUA, 1999, p.5).  

De acordo com o Professor Itamar, do IME, ainda hoje, há dificuldade em se estabelecer 

a confiança entre os atores do sistema de inovação na Defesa. 

 
Professor Itamar: É difícil para as empresas estabelecerem um nível de confiabilidade 
inabalável no Governo e, em especial nas Forças Armadas. Os produtos de Defesa têm 
características específicas de um mercado monopsônico. Os empresários das indústrias 
de defesa no Brasil tem que ser quase uns heróis. Há um arcabouço jurídico e fiscal pe-
sado, sobretudo no que tange aos produtos de Defesa. Tem a questão trabalhista que o 
País não resolveu ainda. Em relação à Defesa, por vezes, você encontra mais subsídios 
às importações do que para o desenvolvimento de produtos. Como confiar nas Forças 
Armadas que motivam o empresário a realizar o desenvolvimento e depois não compram 
seus produtos, como no caso da Engesa S/A? Como confiar no governo que não reduz a 
tributação? Uma tentativa é manter a dualidade como foco, ou seja, atender ao lado civil 
e ao militar. 

 

Além do caso da Engesa S/A, citado no depoimento acima, há outros casos que com-

prometeram ou ainda comprometem a confiança entre governo e indústria. O TC Medlig co-

menta o caso dos equipamentos EDT Fila desenvolvidos com uma expectativa grande de 

compras, mas que não foi adquirido nas quantidades esperadas pela fabricante. No entanto, o 

entrevistado mostra-se otimista com as mudanças em curso. Segundo ele, o passado de des-
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confianças parece estar chegado ao fim. Ele aponta algumas medidas que ampliariam a confi-

ança entre o Governo e a BID. 

 

TC Medlig: Para que houvesse maior confiança entre Governo e Indústrias, deveriam 
ser estabelecidas garantias contratuais por parte de ambos agentes. No caso do governo, 
tais garantias deveriam ser do Estado e não do Exército, como muitas vezes nós obser-
vamos. Eu cito o exemplo do projeto Guarani. A FIAT-IVECO exigiu garantias contratu-
ais do Governo brasileiro, não foi do Exército não. Isto deu respaldo para a IVECO e a 
confiança para que ela investisse na construção de uma planta industrial para produção 
das viaturas blindadas em Sete Lagoas-MG. Realmente se não houver isso, como vai ha-
ver confiança. Veja o caso da artilharia antiaérea, por exemplo, o Exército motivou o de-
senvolvimento do equipamento EDT Fila (Unidades de Tiro), com perspectiva de com-
prar 102 (cento e duas) unidades. Neste caso, não houve garantias do Governo. E o que 
ocorreu? Só foram compradas 8 (oito) unidades. Como confiar assim? 

 

Além do fator “Confiabilidade” afetar as relações interagentes, conforme apontado, o 

CMG William argumenta que este FVI influi nas relações interpessoais e interorganizacio-

nais. Ele cita o exemplo da “distinção equivocada” entre dois mundos: o da ciência e tecnolo-

gia e o do segmento operacional (doutrina): 

 

CMG William: Há um distanciamento impróprio entre doutrina e C&T. O mundo da 
C&T está equivocadamente associado ao mundo dos engenheiros. Aqui na instituição, há 
três anos eu observo uma imensa dificuldade de diálogo entre dois mundos: o das ciên-
cias humanas e o das ciências duras. Eu tenho base empírica para demonstrar que estes 
mundos têm muita dificuldade de se relacionar. Quando se relacionam, com frequência 
têm interações explosivas e marcadas por desconfianças. Eu já presenciei de tudo o que 
você possa imaginar. O engenheiro é muito objetivo e os cientistas políticos, sociólogos e 
militares possuem suas subjetividades. Quando ambos sentam na mesma mesa para to-
mar decisões isso gera conflitos.  

 

No que tange às relações interorganizacionais, o entrevistado P21 levanta outro aspecto 

que afeta a confiabilidade: o paternalismo. Ele argumenta que: 
 

P21: Nem tudo se consegue colocar em cláusulas contratuais. Com frequência, as empre-
sas, se vêm apertadas no prazo ou não conseguem cumprir o contrato. Alegam que o do-
cumento foi mal redigido ou que o mesmo faz exigências impossíveis de serem cumpri-
das. Nestas oportunidades, são admissíveis ajustes. No entanto, elas sempre esperam que 
o Governo (Forças Armadas) haja com parcimônia, atendendo completamente aos seus 
anseios. Só que esta esperança abala a confiança na empresa. Ou, pior, abala a confian-
ça da empresa no Governo, julgando que ele não está sendo justo. Em muitas vezes, o 
empresário pensa que vai ganhar no tapetão. O problema é que, quem está na ponta da 
linha, acaba tendo que tomar medidas antipáticas em relação às empresas que não cum-
prem prazo ou outras cláusulas de ordem técnico-administrativas.  

 

O Cel Castelo argumenta, também, que é difícil estabelecer confiança quando o princi-

pal agente comprador (Governo) não efetua encomendas: 
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Cel Castelo: As empresas reclamam que o principal comprador, Governo (Forças Ar-
madas), não compra o material fabricado no País, preferindo, muitas vezes, fazer com-
pra de oportunidade no exterior. Isso é mortal, pois dificulta a indústria nacional reali-
zar exportações de materiais de Defesa. Como outras nações irão comprar produtos bra-
sileiros se as próprias Forças Armadas do País não confiam em suas indústrias? 

 

Outros entrevistados também corroboram com as falas acima: 

 

Cap Fernanda: Eu não sei bem se existe um ambiente favorável e de confiança, já que 
os principais clientes (Forças Armadas) das indústrias brasileiras de Defesa não estão 
comprando. Os empresários fazem gastos enormes e investimentos que muitas vezes são 
jogados fora. 
 
TC Mauricio: Há uma tentativa de resgate da confiança, mas fica difícil manter uma in-
dústria forte se os principais compradores (Forças Armadas) não mantém uma política 
de compras. 
 
Fernando Ikedo: “Há uma perspectiva positiva. Os empresários estão vendo uma luz 
mais forte no fim do túnel. Mas ainda faltam ações concretas. A gente observa a END, o 
PAED (Plano de Articulação e Equipamento da Defesa), mas a gente ainda vê que isto 
não está atrelado ao orçamento da união. Ainda não dá aquela segurança ao empresari-
ado. Numa das reuniões da ABIMDE, um dos empresários falou: ‘como eu vou investir 
em algo se eu nem sei se vou ter um projeto contratado pelo governo?’. Então, eu vejo 
que há uma melhora na confiança, mas acho que leva um tempo para as coisas acontece-
rem. Por exemplo, eu fui à Brasília ontem e lá foi comentado que o PPA (Planejamento 
Plurianual) 2011 a 2014, só agora foi definido e não há muito a comemorar. Há muita 
dificuldade para se definir os projetos prioritários”. 
 
Persio Abrahão: Outra coisa que falta é o planejamento de longo prazo. Precisa haver 
encomendas. E, mesmo havendo o planejamento de longo prazo, assinado com documen-
to formal, muitas vezes, a gente não tem a certeza de que o projeto vai ser levado adian-
te, pois há descontigenciamentos, descontinuidades de orçamento, enfim. Por vezes, in-
depende das Forças, depende de fatores políticos. Não existe a cultura de incentivar a 
inovação na empresa ou não existia. 

 

Em que pese haver um clima ainda de desconfianças, este quadro parece estar se diluin-

do, conforme aponta os argumentos do TC Medlig, descrito anteriormente. Corroborando com 

esta crença, os entrevistados CMG Klein, da SecCTM e do CEO da Visiona, Nelson Salgado, 

apontam que:  
 

CMG Klein: Não há razão para receios ou desconfianças, desde que as parcerias sejam 
estabelecidas por meio de contratos. Eles são firmados e estão aí para serem seguidos 
pelas partes. [...] O que se precisa é saber confeccionar um contrato de qualidade. 
  
Nelson Salgado: O mundo já viveu tantas transformações: já foi socialista, comunista, 
militares assumiram o poder. Hoje, as coisas estão muito mais bem encaixadas em rela-
ção ao papel de cada um, o que contribui para o estabelecimento da confiança instituci-
onal. O papel da iniciativa privada, também, está mais bem definido, mas ela só conse-
gue correr risco até um determinado ponto. Para certas atividades de inovação, ela pre-
cisa de um suporte do Estado. No mundo inteiro é assim. Os Ministérios da Defesa de-
mandam projetos inovadores para resolver problemas e os suportam. Com isso, a inicia-
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tiva privada consegue desenvolver soluções para as necessidades do MD como também 
gera spinoffs43 para a sociedade como um todo. 

 

Síntese parcial do fator confiabilidade 

Entende-se, portanto, que a busca por alianças para inovar depende da capacidade dos 

indivíduos, grupos ou organizações de manter uma atitude de confiança, lealdade e credibili-

dade (“Confiabilidade”) com o parceiro, independente das adversidades que surjam no decor-

rer do processo de cooperação. 

As pesquisas indicaram que embora haja um relacionamento, ainda, marcado por des-

confianças, este sentimento parece estar se diluindo com as iniciativas em curso atualmente. 

As desconfianças foram geradas, principalmente, por aspectos como: sentimento de abandono 

das empresas de Defesa em situações de crise no passado; política de encomendas de longo 

prazo debilitada num mercado monopsônico; carência de envolvimento do governo em pro-

mover os produtos de Defesa brasileiros no exterior. Entre os argumentos que indicam a re-

versão das desconfianças estão os novos contratos de longo prazo que estão sendo estabeleci-

dos, os financiamentos e o aporte de recursos financeiros para o setor de investimentos.  

 

 

7.1.2 Fatores que concorrem para a manutenção do Status Quo (Fatores Inibidores) 

 

a) Conservadorismo 

 O termo conservadorismo, utilizado nesta pesquisa como sinônimo de tradicionalismo, 

deriva, enfim, da necessidade de sobrevivência do grupo por meio da promoção e preservação 

da sua identidade. Todas as sociedades desenvolvem usos, costumes, práticas e símbolos que 

representam o seu destino e a sua experiência comum. A tradição é algo que brota da comuni-

dade e que se transforma em símbolo da sua própria sobrevivência (DURKHEIM, 1954). A 

meta motivacional dos valores relativos à tradição é o respeito e a aceitação dos ideais e cos-

tumes da sua sociedade (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993, p.331-332; SCHWARTZ, 1994, 

p.22).  

O fator “Conservadorismo” induz indivíduos e organizações a efetuarem uma extensa 

comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes etc. de geração para geração. São 
                                                           
43 Spinoffs termo em utilizado para descrever uma nova empresa que nasce a partir de um grupo de pesquisa 

de uma empresa, universidade ou centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de 
explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. 
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inclusos neste fator os seguintes valores: preservação; continuidade; conformismo; aceita-

ção; culto ao herói e, por vezes, passividade e resistência a mudanças. 

No Estatuto dos Militares (Lei no 6.880), o culto das tradições históricas e aos Símbolos 

Nacionais, bem como a disciplina e o respeito à hierarquia, constituem-se em manifestação 

essencial do valor militar. Entende-se que conservar tradições seja interessante para o aparato 

militar, especialmente no que tange a conservação de valores, contudo, isto não pode servir de 

empecilho às ideias novas. O próprio Marechal Castelo Branco, reverenciado pelos militares e 

patrono da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) afirmava que “ao chefe 

não cabe ter medo das ideias, nem mesmo das ideias novas”.  

Há uma riqueza de artefatos observados e depoimentos que indicam a presença deste fa-

tor no sistema de inovação do setor de Defesa. Por exemplo, em uma pesquisa produzida, em 

1971, o General Casales44 já havia identificado uma atitude conformista do Exército Brasilei-

ro que persiste até os dias atuais e afetam o processo de inovações:  

 

 [...] A história militar nos mostra que não foram os experientes que vence-
ram. Foram, sim, os inventivos, os que criaram e renovaram, A criatividade foi, en-
tretanto, complementada por ensaios e testes (experimentação). No dizer dos soció-
logos, o Exército é uma instituição arcaica que sobreviveu pela necessidade até os 
nossos dias. Baseado na hierarquia e na disciplina, ele tende a rejeitar as ideias no-
vas, é conservador e desconfiado. A revolução industrial e tecnológica que o Brasil 
atravessa é um desafio à nossa capacidade de evolução. Não podemos deixar sur-
preender pelo gap entre desenvolvimento e segurança. [...] O conformismo com as 
deficiências do passado não pode prejudicar a construção de uma Força Terrestre 
que responda às necessidades da realidade que se nos apresenta (Casales, 1971). 

 

Durante os trabalhos de campo, especialmente nas entrevistas e observações, notou-se 

que as Forças Armadas, utilizam ideias-força para transmitir princípios e valores. Tais ideais 

são comunicadas, dentre outras formas, por via oral ou visual, em formaturas, com bustos de 

patronos; em comemorações que homenageiam os patronos; por meio do ensino de história 

militar; ou mesmo por intermédio de lemas e jargões. Neste sentido, constatou-se que existem 

algumas frases, lemas e jargões, frequentemente empregados na caserna, que são indutores de 

uma atitude conservadora. Dentre eles, destacam-se: 

- O “I”nvento“R” começa com “I” e termina com “R”, nunca chega a “MB”.  

- No Exército nada se cria, tudo se copia. Boa parte dos manuais das Forças Armadas 

são cópias dos manuais americanos e da OTAN. 

                                                           
44Luciano Phaelante Casales, era Major do Exército Brasileiro em 1971, quando escreveu seu trabalho 
monográfico. Como General de Brigada, comandou a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército no início 
dos anos 90. 
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- O Exército de ontem é o Exército de sempre. 

- Dito pelo não dito, vale o que está escrito. 

A frase “O InventoR começa com “I” e termina com “R”, nunca chega a “MB” é  

muito empregada nas instruções (treinamento) ou aulas militares, com o objetivo de fazer o 

aluno assimilar a importância de se seguir as normas, de acatar a ordens superiores, de não 

realizar nada que não esteja em sua esfera de atribuições sem ordem ou sem comunicar aos 

superiores imediatos.  

Vale lembrar que, nas Forças, as menções ou conceitos recebidos nos cursos são: exce-

lente (E); muito bom (MB); bom (B); regular (R); e insuficiente (I). O significado desta frase, 

portanto, induz o militar a não ser inovador, já que, caso ele se torne um inventor, ele não terá 

um conceito / menção “MB” e, muito menos, o obterá o  conceito “E”. 

 
O entrevistado P23 expressa essa preocupação em seu depoimento:  

 
P23: Em minha opinião, a instituição (Exército) não tem  uma cultura organizacional 
que favoreça a inovação. Muito pelo contrário. Toda a nossa cultura é diametralmente 
oposta ao que seria ideal para uma organização inovadora.  Eu tenho até um exemplo 
um pouco prosaico. Você lembra da nossa escola de formação (AMAN), onde nós apren-
demos uma frase bastante boba:  O inventor começa com I e termina com R. Esta frase 
faz parte da cultura da instituição e a gente tem que aceitar, pois ela é uma frase boa pa-
ra ser dita para o soldado, para o aluno da escola de formação, ou seja, para aqueles 
que não podem fugir às regras, sob pena de causar sérios riscos e até matar incidental-
mente alguém. O problema é que o militar de carreira acaba ficando com isso arraigado. 
[...] Infelizmente, na cultura da instituição, ser inventor é ruim, mas na cultura da inova-
ção, quanto mais a organização possuir pessoas inovadoras, melhor será. Maior proba-
bilidade a organização vai ter de gerar inovações. 
 

 No mesmo sentido, o entrevistado P17 insere o seguinte comentário: 

 

P17: Dentro da nossa Força, há uma zona de conforto que quer fazer acreditar que ‘o 
Exercito de ontem é o Exército de sempre’. Não vai ser, como não é. Por isso que eu 
comentei sobre o momento de transformação que estamos vivendo. Os desafios que nós 
tínhamos na época da bipolaridade da Guerra Fria são completamente diferentes dos de-
safios que nós enfrentaremos no século XXI. Nós precisamos gerar as capacidades pon-
tuais para nos prepararmos para tais desafios. Nós não podemos ser, nunca, o Exército 
de ontem. É preciso olhar para o futuro e inovar. (Grifo do autor). 

  

Outro caso em que se pode observar bem a presença do FVI “Conservadorismo” é a 

questão da resistência à criação de um polo de ciência e tecnologia do Exército na região de 

Guaratiba (PCTEG). Segundo o Gen Minicelli, do Departamento de Ciência e Tecnologia 

(DCT): “O Exército Brasileiro visualizou como sendo de suma importância a implementação 

do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército, na região de Guaratiba, visando dar nova di-
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nâmica ao Sistema de Ciência e Tecnologia da Força, aumentando-lhe a capacidade de inte-

ragir com as empresas brasileiras, de modo a atender aos seus interesses mútuos”. 
   

No entanto, de acordo com vários entrevistados (P3, P18, P19 e P24), percebe-se certa 

resistência por parte do público interno do Exército. O Entrevistado P3, por exemplo, afir-

mou: 
 

P3: Então, quer dizer, nós somos uma instituição pequena e, é difícil a gente dizer: va-
mos crescer. A gente não tem mais pra onde crescer. O espaço aqui no IME é limitado. A   
gente só tem como aumentar o dimensionamento do Instituto se a gente sair daqui (Praia 
Vermelha) ou se a gente criar novos campus. Mas mesmo aqui (se referindo ao IME), é 
muito difícil a gente quebrar esse paradigma (grifo do autor) 

 

O mesmo entrevistado compara a infraestrutura do Exército com a da Aeronáutica e 

conclui que há necessidade de concentrar as organizações de C&T, que compõem a Força 

Terrestre, à semelhança do que ocorre com a Força Aérea: 

 

P3: Permita-me falar mais uma coisa indiretamente, o Exército tem uma excelente infra-
estrutura, a gente tem o IME, o CTEx, mas eu vejo ainda uma deficiência do sistema de 
ciência e tecnologia do Exército, que é o fato de que as nossas organizações estão des-
centralizadas, diferente do que ocorre com Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E 
lá  deu bastante certo. Por quê? Porque lá eles têm o ensino, a pesquisa, e a indústria gi-
rando num polo só. O sujeito da aula, vamos dizer, no ITA, e ao mesmo tempo está traba-
lhando no órgão de pesquisa e, ao mesmo tempo, está com um pé na indústria, partici-
pando do desenvolvimento. Sem contar a existência da EMBRAER né. [...] então, eu vejo 
que seria importante o Exército tomar algumas medidas no sentido de aproximar o ensi-
no, a pesquisa e o desenvolvimento. 

 

Por outro lado, o entrevistado P19, embora concorde com a criação de um polo de 

C,T&I para o Exército, não acredita que a região de Guaratiba seja o melhor local, como a 

Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro: 
 

P19: Eu acredito que seria interessante sim a criação do PCTEG (Polo de Ciência e 
Tecnologia do Exército em Guaratiba). Esta iniciativa iria aglutinar os três atores pri-
mordiais do processo de inovação (governo, universidade e indústrias). Mas porque em 
Guaratiba?  Há 20 anos ou mais se espera que as indústrias se instalem na região. O que 
faz pensar que elas vão pra lá agora? Por que não na Ilha do Fundão, por exemplo? Lá 
tem a Petrobrás, outras universidades, é melhor localizado, O polo em Guaratiba pode 
ser um “tiro no pé”. O IME poderá perder alunos e professores. As indústrias cariocas, 
aparentemente, estão buscando o Norte do Estado e não o Sul, onde está o CTEx. E, com 
isso, teremos um belo camelo no deserto.  

 

Em harmonia com o depoimento anterior, o entrevistado P24 afirma: 
 

P3: O CTEx está distante do IME, mas será que se colocarmos o IME lá em Guaratiba 
ao lado do CTEx, buscando a formação de um polo tecnológico de Defesa como o de São 
José dos Campos, seria uma boa solução? Talvez não, pois estaria faltando a indústria 
lá. [...] Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Petrobras, com quem temos alguns projetos 
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como: monitoramento de dutos, mecânica , computação. Talvez, lá no Fundão, fosse o 
local ideal para este polo. 

 
Já o entrevistado P18, quando inquerido sobre o tema afirmou que, embora a ideia seja 

boa, tem receio de que tal medida contrarie interesses de professores e futuros alunos: 

  
P18: Acho muito importante a criação de um polo de C&T, mas precisamos ter foco. Não 
se pode afirmar, por exemplo, que a transferência do IME para Guaratiba é a falta de 
área para treinamento militar. O foco dever ser a inovação. O IME não é uma AMAN 
(Academia Militar das Agulhas Negras). Os oficiais do IME não estão acreditando muito 
nisso não. Mas, assim, esta descrença ao mesmo tempo gera uma insatisfação porque o 
IME não tem como crescer. Então, fica todo mundo parado, reclamando de falta de in-
fraestrutura, já que não espaço para mais laboratórios, mas reagindo com a possível 
transferência do IME para lá. Fica tudo cômodo, achando que é melhor ficar como está. 

 

No mesmo sentido, o CMG Pelegrini, que tem uma vasta experiência junto à USP (Uni-

versidade de São Paulo), argumenta que tal medida poderá ser ruim para o IME, já que pode 

significar dificuldades no processo de seleção de recursos humanos: 

 

CMG Pelegrini: É aquela região Guaratiba é industrial não é? Tem a Casa da Moeda, 
a NUCLEP, as empresas ligadas à siderurgia, a Thyssenkrupp, o Porto de Sepetiba. A  
criação do pólo naquela região é interessante, mas pode trazer alguns problemas para o 
IME e para a retenção de pesquisadores. Por exemplo, no caso do projeto Aramar em 
Iperó. Vou te dizer viu (risos). Não é simples morar lá. Quem quer ir para lá? Há um 
tempo atrás deram ordem para a gente (CTMSP) sair daqui da USP e levar tudo pra lá 
para Aramar(Iperó). A gente teria perdido muito, especialmente o convívio com os pes-
quisadores daqui. A gente não foi por que faltou dinheiro na época (ainda bem...risos). 
Agora olha só, a USP abriu um campus da universidade lá em Santos, com apoio da Pe-
trobras e os alunos não querem ir para lá. O CTMSP doou para USP uma área em IPE-
RÓ, para a ela fazer um Campus avançado lá. Nós deixamos todo o parque nuclear dis-
ponível aos alunos. Foi dado um prazo de 7 (sete) anos para que ela implante o campus 
lá. É tentador, mas não sei se ela vai fazer, por que ela está postergando a assinatura do 
contrato. Vão aparecer alunos com interesse de estudar lá das cidades satélites de lá, 
mas será que a educação é boa? Nesse sentido, talvez o IME vá  perder indo para Gua-
ratiba, especialmente os cursos de graduação.  

 
Outra iniciativa que ajuda a compreender um pouco mais sobre o espírito conservador 

que reina no segmento militar do setor de Defesa é criação do PGED (Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Defesa),  no IME. A fala comum de todos os entrevistados, so-

bre a criação do referido curso, pode ser sintetizada no depoimento do entrevistado P15: 
 

P15: Como eu disse, o PGED é um curso guarda chuva né, ou seja, nós quería-
mos reformular toda a pós-graduação, criando um curso que fosse abrangente, 
que reunisse todos os professores produtivos e, futuramente, encerrar os cursos 
que só tinham mestrado. Isso gerou muita polêmica, discussões. A gente observou 
que, em muitos casos, os professores que iriam participar deste novo curso não 
tinham muito interesse, pois já atuavam em seus cursos disciplinares e não gosta-
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riam de abrir mão disto. Houve, então, muitas resistências internas, mas, em 
2005, veio uma ordem do escalão superior para que isso ocorresse.  

 

O conservadorismo, também, aparece sob outras formas no segmento militar do setor de 

Defesa. Por exemplo, existe comportamento conformista de parcela dos militares que adotam 

uma postura messiânica, de legítimos e exclusivos salvadores do mundo. Tal postura é atribu-

ída à visão global, que é exigida dos militares, e à sua educação, obtida nas escolas de forma-

ção e especialização ao longo da carreira.  

A formação militar dos oficiais combatentes, formados na Academia Militar das Agu-

lhas Negras (AMAN), na Escola Naval (EN) e na Academia da Força Aérea (AFA) contempla 

disciplinas das ciências exatas (matemática, geometria descritiva, física e química), das ciên-

cias humanas e sociais (direito, administração, economia, estatística, psicologia, redação, his-

tória, oratória e outras) e outras próprias das ciências militares (liderança militar, treinamento 

de tiro, treinamento físico, doutrina de emprego das Forças e outras).  

Por outro lado, o currículo de formação dos engenheiros militares formados no IME e 

no ITA engloba, fundamentalmente, disciplinas das ciências exatas e das ciências militares. 

Os engenheiros da Marinha são formados por IES civis.  

Tanto os combatentes como os engenheiros, nos postos de oficiais intermediários, fa-

zem uma pós-graduação em uma das escolas de aperfeiçoamento (Marinha, Exército e Aero-

náutica), cujo foco é o ensino de atividades operacionais e administrativas e, também, por um 

curso de Estado-Maior, caracterizado por desenvolver nos alunos a visão macro e generalista, 

com a finalidade de formar assessores que decidirão os destinos das Forças.  

Este ensino continuado, que tem em média 7 (sete) anos de duração, fornece a estes mi-

litares uma visão global de nação. Esta visão global, por vezes, desenvolve em alguns milita-

res, a racionalidade coletiva de forma extremada, que induz a uma atitude de compreensão das 

carências de outros setores que não a Defesa. Em outras palavras, tende a desenvolver em 

alguns militares uma atitude messiânica, de salvadores da pátria e do mundo.  

Isto talvez justifique o comportamento de conformismo e de compreensão de que a fun-

ção Defesa não deva ter prioridades em relação a outras pastas do governo. Um exemplo claro 

desta atitude conformista é encontrada nas palavras do entrevistado P24:  
 

P24: Olha só, a gente tem que entender o seguinte. Se o recurso financeiro do País fosse 
maior, claro que seria melhor. Mas o “cobertor é curto”! E a gente tem que entender que  
somos um país que tem grandes necessidades e deve priorizar outras áreas como: educa-
ção,  saúde, segurança pública. Não se pode atender somente aos projetos da Defesa, 
mesmo que eventualmente tal investimento possa retornar ao País. Nós temos necessida-
des emergenciais a serem atendidas. E a gente tem que entender isso, sabe, acho que faz 
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parte do processo. Na verdade, nós somos brasileiros e temos que entender a nação co-
mo um todo e não olhar simplesmente para o que acontece internamente. 

 

 

Síntese parcial do fator conservadorismo 

O fator “Conservadorismo” pode impelir indivíduos à manutenção do status quo, à pre-

servação de tradições e à resistência a mudanças. Atributos que não contribuem para a forma-

ção de uma atitude inovadora.  

Os exemplos da existência deste fator no segmento estudado são inúmeros. Neste subi-

tem, chamou-se a atenção para aqueles voltados ao ensino. As frases, lemas e jargões, fre-

quentemente empregados no ensino, induzem a uma atitude conservadora. Além disso o ensi-

no generalista global, incute um sentimento de nacionalidade, muitas vezes exacerbada, que 

contribuem para o surgimento de um comportamento messiânico, no qual o militar se vê co-

mo o salvador do País e do mundo, passando a valorizar tudo em detrimento de seu próprio 

sistema. Este tipo de atitude gera reflexos negativos para a inovação, uma vez que induz a um 

sentimento de conformismo e de comodidade em relação a mudanças importantes e necessá-

rias.  

Foram apresentados dois exemplos que demonstram as resistências internas à mudança 

e o medo de correr riscos: a criação do PCTEG e do PGED. 

No entanto, vale dizer que, além do exemplo do Marechal Castelo Branco que não temia 

as novas ideias, outros importantes estrategistas militares proporcionaram importantes inova-

ções. Um dos casos mais relevantes é o do general prussiano Helmut von Moltke, um dos 

mais respeitados militares da história. É dele a tese de que os planejamentos militares devem 

ser elaborados com base em linhas de ação ou opções. Ele, também, argumentava que “ne-

nhum plano de batalha sobrevive ao primeiro contato com o inimigo”. Os planos de campa-

nha de Moltke eram extremamente detalhados e levava em consideração centenas de variá-

veis, como ficou comprovado em seus planos de campanha contra a Áustria e contra a França. 

Moltke provou, ao chegar ao campo de batalha, por mais bem elaborados que sejam os pla-

nos, as ordens e os treinamentos, há que se estar aberto às inovações ou às mudanças. 

 

b) Vaidade obscurantista  

Vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualida-

des físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas 

ou admiradas pelos outros (HOUAISS, 2012).  

Para Hume (1979, p. 265-305), ela “é a exibição de nossas qualidades numa exigência 

tão inoportuna de elogio e admiração que se torna ofensiva a outras pessoas e ultrapassa de 
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longe a vaidade secreta que elas próprias possuem”. O autor, no entanto, considera que se não 

houvesse a vaidade, não haveria interesse pelos elogios alheios. 

No mesmo sentido, Eça (1993 apud Margutti, 2003) afirma que o homem sem vaidade 

sente um desprezo universal por tudo, começando por si mesmo. A reputação aparece-lhe 

como uma fantasia; o respeito, como uma dependência servil; a benignidade, como uma vir-

tude mercenária; a lealdade, como uma submissão necessária; e a fama, como um objeto vago, 

incerto, que vale menos do que custa para conseguir. 

Assim como Hume (1979), Eça (1993) acredita que não se deve abandonar completa-

mente a vaidade, pois ela ajuda a moderar ou a impedir outros vícios. “Na verdade, quem não 

tem vaidade alguma despreza a própria reputação e, portanto, a própria honra. Por essa razão, 

é útil manter alguma tintura de vaidade, embora não a sua substância” (EÇA, 1993). 

Embora Eça (1993), não apresente, propositalmente, em seu livro um conceito rigoroso 

sobre vaidade, ele discute exaustivamente sobre o tema e classifica a vaidade como um vício a 

ser combatido. Este pensamento é muito similar ao existente no setor de Defesa e que será 

adotado nesta pesquisa. Ou seja, o fator “Vaidade” é entendido como um vício que faz com 

que, tanto no nível individual quanto no coletivo, haja a vontade de atrair admiração e home-

nagens daqueles que estão ao redor. O possuidor deste vício busca apenas a satisfação pessoal 

ou de seu pequeno grupo, deixando de lado os reais objetivos coletivos (BRASIL, 1991a e 

1991b). A tendência é de que a vaidade gere o sentimento de “o que é meu ou do meu grupo 

é o melhor, o mais funcional, o mais eficiente”. 

Vale lembrar que este fator foi inspirado no conceito de vaidade estabelecido por Ta-

mayo e Schwartz (1993, p.331-332). Para eles, a vaidade é um meio para atingir status social, 

prestígio, controle e domínio sobre pessoas e recursos.  

Eça (1993) recorda que a vaidade se parece muito com o amor próprio, confundindo-se 

talvez com ele. No entanto, o amor próprio só é salutar quando não induz o líder ou qualquer 

indivíduo a desviar dos objetivos coletivos.  

Do exposto, observa-se que a vaidade é intrínseca ao ser humano. E, embora cada ser 

humano conheça muito bem as vaidades alheias, ele tem dificuldade ou não consegue enxer-

gar as próprias. 

Assim como Eça (1993), entende-se que há vaidades universais, que compreendem toda 

a sociedade, e há vaidades particulares, que são próprias a cada ser humano. As primeiras 

unem as pessoas e constituem a sociedade; as últimas separam e dividem as pessoas.  



 

204 

De acordo com Margutti (2003), as ideias de Eça, expostas até aqui, sugerem que ele 

defenda uma visão de mundo em que o ser humano possui uma natureza corruptível, no senti-

do de que nasce inocente, mas precisa de muita força moral para resistir às tentações da vida 

social. 

Dentre os valores que se aglomeram em torno deste fator, estão: personalismo; presun-

ção; autoridade; preservação da imagem; e reconhecimento social (desejo de fama). 

A questão da vaidade já havia sido comentada pelo entrevistado P21, quando ele abor-

dou sobre a dificuldade de integração existente no sistema de inovações do setor de Defesa, 

citando sua experiência no desenvolvimento do Radar Saber M60.  

Ao analisar as palavras deste entrevistado, nota-se que sua fala deixa transparecer que 

outra Força (possivelmente a Aeronáutica) teria o orgulho ferido, caso o Exército liderasse 

este projeto, uma vez que este tipo de equipamento, até o início do desenvolvimento, não era 

de dotação da Força Terrestre. Assim, mesmo possuindo a melhor capacitação momentânea, 

teve dificuldades em estabelecer relações de cooperação com as demais Forças. 

 
P21: Para a integração entre as Forças há dificuldade de todas as ordens. Por exemplo, 
durante o processo de criação do Radar Saber M60, houve dificuldade de aceitação por 
parte das outras Forças de que o Exército conduzisse o processo e assumisse a liderança 
tecnológica nessa área, mesmo concordando que era a Força mais capacitada para de-
senvolver o projeto.  
 
 
 

Além de ocorrer no nível interforças, a vaidade pode ocorrer entre organizações e entre 

indivíduos de uma mesma Força. O entrevistado P19 afirmou: 
 

P19: A inovação é negativamente afetada por questões pessoais, o personalismo. Nós 
não conseguimos trabalhar de forma sistêmica. Por exemplo: as teses de mestrado do 
IME não utilizam os laboratórios do CTEx, por quê? Porque há uma burocracia, pedir 
autorização, contar com boa vontade. Outras universidades até utilizam lá, mas muito 
pouco. É diferente do CTA (aeronáutica), onde há uma interação maior.  

 

Por outro lado, a fala do entrevistado  P10 indica que, se há vaidade no nível organiza-

cional, ela pode ser combatida pelo relacionamento interpessoal: “O que facilita a integração 

e as interações são as ligações pessoais. Mesmo que nossos órgãos ou instituições não dialo-

guem bem, nós nos conhecemos, nos entendemos e isso contribui para a cooperação. Mas, 

quando isso não ocorre, fica mais difícil”.  
 

Por sua vez, o entrevistado P6 acrescenta que o papel das lideranças no combate ao 

personalismo é fundamental: “[...] portanto, o personalismo que dificulta também pode facili-

tar as interações e o papel das lideranças é fundamental no sentido de evitar o surgimento de 

vaidades”.  
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Em relação ao papel de tais lideranças, vale a pena observar o depoimento do TC Bou-

gardt, do MD, que aponta iniciativas daquele Ministério como líder do sistema: “O SAPID 

(portaria do MD) quer evitar esforços difusos, pulverizados. É preciso interagir e acabar 

com as vaidades do projeto é meu. [...] A ideia de criar o SAPID é para tentar minimizar a 

independência das Forças e acabar com aquela cultura de ‘meu projeto’. Quando houver a 

primeira rodada de recursos com a utilização deste modelo, as pessoas vão entender a neces-

sidade de interação”. 

 

Outro aspecto apontado como vaidade aparece no depoimento do entrevistado P19. Ele 

já havia comentado sobre a dificuldade de proporcionar o pagamento de royalties aos enge-

nheiros. Neste mesmo depoimento, é possível observar a preocupação do entrevistado com os 

reflexos de tal recompensa, caso os engenheiros obtivessem ganhos salariais superiores a seus 

superiores hierárquicos. Se comprovada a argumentação do entrevistado, sua fala dá indicação 

da existência de vaidade no seio das Forças. 
 

P19: Embora a Lei da Inovação determine o pagamento de royalties aos inventores, hoje 
não há normas para pagamento de royalties a militares. Eu desconheço. Quando se fala 
neste tipo de recompensa, a gente obrigatoriamente entra no campo das vaidades. O pa-
gamento de royalties é um desafio. O engenheiro vai ganhar mais que um General? 
Quem vai ganhar e quem não vai? O Engenheiro Militar teve apoio do Exército em suas 
pesquisas, ele vai ganhar dinheiro com isso? E o Exército, o que ganha? 

 

O entrevistado P23 também já havia comentado sobre essa questão quando argumen-

tou sobre o fator “Normatização”: “[...] a pergunta que se tem feito é o inovador vai ganhar 

mais que general? Sabe, é muito difícil produzir algo que vá ao mercado. Só observar o nu-

mero de patentes que o IME possui”.  
 

O fator “Vaidade Obscurantista” aparece em vários depoimentos. O entrevistado P19, 

ao responder sobre a influência da hierarquia para o processo de inovação, comentou, tam-

bém,  sobre a vaidade: “A hierarquia pode ajudar e pode atrapalhar. Depende da personali-

dade de quem está nos postos mais elevados. O problema é o mau uso ou uso da hierarquia 

associado à vaidade”.  

 

A entrevista concedida pelo entrevistado P20 foi bastante rica em relação a este tema. 

Em sua fala, nota-se o interesse em incrementar as interações entre os agentes, tanto no nível 

estratégico como no operacional e tático. Ele indica um caminho que poderia ser seguido para 

que isso ocorresse. Em sua avaliação, seria importante que o MD assumisse um papel de lide-

rança neste processo e criasse mais oportunidades para que os envolvidos com C,T & I pudes-
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ses trocar experiências. Ele argumenta que tal interação não ocorre sem desprendimento e sem 

vaidade das partes envolvidas. Como exemplo, ele cita a dificuldade de padronização de pro-

dutos de Defesa: 

 

P20: Veja, para incrementar as relações de parcerias entre os agentes do sistema de ino-
vação, antes de mais nada, deveria haver uma interação maior entre as próprias Forças. 
Para isso seria importante haver projetos comuns às Forças. A partir daí, O MD, como 
representante das Forças, estabeleceria os links necessários com as empresas e institui-
ções de ensino. Por que o Ministério tem uma força política muito maior do que a das 
Forças. Mas antes disso, realmente, precisamos estabelecer um vinculo maior entre as 
três Forças. Outra coisa que precisa ser feita e um estreitamento entre os sistemas de 
C&T das Forças. Nós estamos tentando fazer isso por nós mesmos. Visitamos os depar-
tamentos das Forças, enfim. Mas isso deveria ser coordenado. A gente não consegue nem 
usar o mesmo sapato preto. 

 
  

Neste sentido, o entrevistado P21, ao comentar sobre a dificuldade de interação entre as 

Forças, argumentou que em relação ao segmento operacional militar, o MD já achou uma 

fórmula para incrementar as relações, a cooperação e as alianças: os exercícios e operações 

conjuntas (Ágatas, Atlântico I, II e III, AZUVER e outros). No entanto, ele afirma que em 

relação às interações no segmento de C&T isso não ocorreu na mesma intensidade. 

 
 

P21: Eu penso que o Sistema ainda está muito imaturo na questão de relacionamentos. O 
próprio MD tem pouco mais de uma década de existência. Para piorar, há pouca ativi-
dade que envolva logística e C&T conjunta. Tem sido mais fácil criar e praticar doutrina 
de emprego operacional por meio de exercícios ou cursos comuns e intercâmbios nas es-
colas de altos estudos das Forças do que assuntos de C&T. Há mais interesse na questão 
operacional do que em C&T. Existem diversas operações no ano de instrução que con-
templa a questão doutrinária e operacional e não há nada parecido em relação à C&T. 
Enfim, a integração da logística e C&T é muito incipiente. Ela não é uma realidade. Ela 
parte do principio de que alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso ocorre não 
só por disputa de recursos, trata-se de uma questão cultural. Nem a meia e nem o sapato 
conseguimos padronizar. É impossível imaginar e acreditar que a padronização seja in-
viável. Há uma falta de predisposição para abrir mão de direito, de prerrogativas em 
prol do bem comum. E isso ocorre devido à cultura que existe nas Forças.  

 

Quando o entrevistado fala: “trata-se de uma questão cultural”, ele não fala abertamen-

te que sobre a vaidade, mas ao falar “Há uma falta de predisposição para abrir mão de direi-

to, de prerrogativas em prol do bem comum”, ele deixa claro o que realmente quis dizer. Se-

gundo ele:  
 

P21: Os militares são formados nas Escolas, com um espírito de corpo muito forte. Eles 
precisam do espírito de corpo para sua atuação como militares. Então, o estilo de ensino 
que acontece nas Escolas de Formação acaba sendo transferido para o resto da vida 
profissional. Isso fica arraigado na pele. De fato ela faz sentido para os escalões meno-
res: grupo de combate, pelotão, ou como comandante de companhia, mas não para ofici-
ais superiores. 
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Os valores que parecem vir das duas falas do entrevistado acima estão ligados à vaidade  

e ao sentimento de independência. 

Conforme argumentou o CMG Klein, a interação parece estar sendo ampliada, mas ain-

da há questões de vaidades a serem equacionadas: 
 

CMG Klein: Nosso proposito maior é estar preparado para atuar em situação de confli-
to, portanto é essencial estar integrado em todos os aspectos. Não se pode um puxar pra 
um lado e outro para o outro. Temos que deixar as vaidades de lado. A gente mal conse-
gue padronizar o sapato preto. Quanto mais tiver integrado melhor. Agora isso tem me-
lhorado, mas precisamos trabalhar mais em conjunto. Quando a gente atua conjunto a 
gente acaba diminuindo os problemas ligados às vaidades. 

 

Conforme aponta a literatura (Eça, 1993; Hume, 1979; Margutti, 2003), um pouco de 

vaidade é necessário. O entrevistado P23 demonstra esta questão ao argumentar sobre a im-

portância de o militar se orgulhar de as Forças Armadas possuírem institutos como o IME e o 

ITA: 
 

P23: O Exército tem que se orgulhar de possuir uma organização como o IME, com a 
qualidade que tem. Nem os EUA tem. A Marinha não tem. Juntamente com o ITA, que é 
filho do IME, é uma das melhores universidades do País. Claro que existem cursos no 
mesmo nível, como é o caso daqueles realizados na PUC-Rio por exemplo. O curso de 
engenharia de computação de lá está no mesmo nível do curso do IME. Existem outros. 
Nós deveríamos aproveitar e fazer parcerias com instituições como essa. 
 

Concordando com a fala do entrevistado acima, estão os depoimentos do Professor Ita-

mar e do TC Medlig: 
 

Professor Itamar: O IME não forma só militares. Os civis formados engenheiros do 
IME sentem muito orgulho de terem estudado no IME e, ao saírem daqui, se transformam 
em verdadeiros embaixadores do IME e do Exército. 
 
 

TC Medlig: “Eu passei nas provas do IME e do ITA. Duas grandes instituições de enge-
nharia. Preferi o IME por estar no Rio de Janeiro. Tenho o maior orgulho da instituição 
e carreira que escolhi”. 

 

Síntese parcial do fator vaidade obscurantista 

O FVI “Vaidade Obscurantista” é um fator que pode inibir a atitude inovadora, especi-

almente, quando a vaidade está associada ao corporativismo ou ao individualismo. A vaidade 

enquadrada nesta categoria induz a comportamentos de busca apenas pela satisfação pessoal 

ou de seu pequeno grupo, deixando de lado os objetivos coletivos. Neste sentido, este FVI 

dificulta a realização de trabalho de forma sistêmica, pois a atitude corporativista impede de o 

individuo ou grupo enxergue que ele faz parte de um sistema maior.  

 Conforme apontava a teoria, verificou-se que a vaidade é intrínseca ao ser humano e 

não dever ser completamente abandonada, pois ela ajuda no controle  de outros vícios distin-
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tos. Conforme argumenta Eça (1993), um mínimo de vaidade universal é necessário, pois 

quem não a dispõe “despreza a própria reputação e, portanto, a própria honra”.  

 Para dirimir a ocorrência de vaidades obscuras, a pesquisa apontou que as principais 

alternativas são incrementar as interações e, por conseguinte, as ligações pessoais e alocar 

lideranças agregadoras nos postos-chave para a inovação. O papel do MD, também, é consi-

derado fundamental. 

 

c) Normatização 

A normatização é um fator valorativo que induz ao controle de impulsos e de ações que 

sugerem transgressão das normas sociais. Os valores que permeiam este fator contribuem para 

o controle do comportamento, próprio ou coletivo, em conformidade com as normas sociais 

(TAMAYO; SCHWARTZ, 1993, p.331-332; SCHWARTZ, 1994, p.22).  

De acordo com a Portaria 102/EME, de 2011 (Manual de Liderança Militar), normas 

são padrões, regras e diretrizes usadas para dirigir o comportamento humano. Conforme pos-

tula Schein (2004), os grupos transmitem os costumes, as tradições e os valores dos seus 

membros através de normas (regras ou leis), que permitem às pessoas: i) a estabelecerem os 

parâmetros que vão guiar os seus julgamentos; ii) a se posicionarem adequadamente nas rela-

ções sociais e atividades profissionais; e iii) a direcionarem os comportamentos individuais e 

coletivos dentro da organização. De acordo o referido manual, as normas permitem que as 

pessoas, em todos os setores da sociedade, inclusive na vida militar, possam conviver em 

harmonia. Segundo Brasil (2011), há dois tipos de normas: as formais e as informais. Os ma-

nuais, regulamentos, códigos de segurança e procedimentos operacionais, tais como o Regu-

lamento Disciplinar do Exército (RDE) e o Código Penal Militar (COM) são exemplos de 

normas formais que guiam o comportamento dos militares em situações diversas, definindo 

aquilo que é ou não permitido. As normas informais são regras não escritas que orientam o 

comportamento dos membros de um grupo. Estas têm origem, geralmente, em procedimentos 

já consagrados ao longo do tempo, seja em organização militares ou mesmo no âmbito das 

Forças. Elas adquirem força legal pela incorporação aos usos e costumes do grupo, sem, no 

entanto, disporem de qualquer amparo de lei escrita. As normas informais compõem o segun-

do nível da pirâmide da cultura organizacional ao lado dos valores (BRASIL, 2011; SCHEIN 

, 2004). Dentre os valores que permeiam este FVI, destacam-se: formalidade; rigidez; proibi-

ção; controle; coerção; timidez; e disciplina45. 

                                                           
45Vale lembrar que disciplina, no contexto militar,  é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento 
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Embora não houvesse nenhuma pergunta direta sobre a influência da normatização para 

o processo de inovação no setor de Defesa, houve entrevistados que emitiram opiniões favo-

ráveis e desfavoráveis em relação à influência da “Normatização” sobre as inovações. Em 

relação ao valor disciplina, alguns afirmaram que ela contribui para o processo inovativo e, 

outros, se posicionaram contrários. É preciso esclarecer que a maior parte dos entrevistados 

preferiu não se posicionar em relação a esta questão por não ter opinião formada. 

O Gen Mattioli, ao comentar sobre a importância da criatividade para as inovações, ar-

gumentou que a disciplina é um fator limitador: 
 

 

 

Gen Mattioli: Eu acredito que a disciplina limita a inovação. Incutem-nos a ideia do es-
pírito do cumprimento do dever: ‘não pergunte se podemos, dê-nos a missão’. A nós mili-
tares nos é exigida e cobrada muita responsabilidade. É aquela história: “o comandante 
é sempre o responsável”. É a mesma coisa do filho primogênito, a ele é imputada toda a 
responsabilidade de cuidar do irmão. Quando o filho mais novo coloca o dedo na toma-
da, ele paga o preço por isso. Quando é o irmão mais novo que o faz, é o mais velho que 
paga, pois não estava cuidando direito. Então, a gente foi formado para ter medo de co-
meter erros. 

 

Estas ideias, em parte, se chocam com a entrevista concedida pelo Prof. Itamar que 

afirmou que não acredita que a hierarquia e a disciplina atrapalhem a inovação:  “Eu não 

creio que a disciplina e a hierarquia atrapalhem o processo de inovação. Por vezes, a disci-

plina pode ser considerada importante para se estabelecer parcerias. Uma empresa não vai 

fazer parceria com outra indisciplinada. Da mesma forma a hierarquia. Empresas de grande 

porte, consideradas inovadoras, possuem estrutura hierarquizada”. 
 

A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. No segmento 

militar, o conceito de disciplina é definido pela Lei no 6880 (Estatuto dos Militares) como: 

“rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições 

que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, 

traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos com-

ponentes desse organismo”. 

Quando o Gen Mattioli afirma que a disciplina limita a criatividade, é possível inferir 

que a sua preocupação é com o que ele mesmo chamou de “pensar fora da caixinha”, ou seja, 

a inovação exige, em muitas oportunidades, ir além dos manuais e das normas. O inovador 

responsável, em um primeiro momento, transgredi às normas inevitavelmente, mas sempre 

observando as consequências deste ato para a missão principal da organização, no caso: da 

                                                                                                                                                                                     
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes Forças. 
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função Defesa. Porém “transgredir” é um termo inconveniente sob o ponto de vista militar e, 

por essa razão, acredita-se que o entrevistado tenha levantado esta questão, visando a provo-

car discussões. O que precisa ficar claro é que não se trata de transgredir disciplinarmente.  A 

transgressão necessária às inovações é aquela advinda da ação humana de atravessar, exceder, 

ultrapassar, noções que pressupõem a existência de uma norma. O inventor ao buscar o novo 

ou a descoberta incide em transgressão, não como subversão da ordem, mas como implemen-

tação ou criação de algo. Este é o ponto de vista adequado a este trabalho. Não faltam exem-

plos de inovadores que, ao longo da história, "transgrediram" às regras ou ao status quo vi-

gentes na sua época. Galileu Galilei, por exemplo, revolucionou em sua época. Da mesma 

forma, a brasileira EMBRAER nasceu de uma transgressão. O Ministro Ozires Silva, em sua 

entrevista, explicou a gênese de uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo, que nas-

ceu, em parte, de uma transgressão, conforme depoimento já transcrito anteriormente (sinteti-

zado abaixo): 

 

Ministro Ozires Silva: [...] certo dia, o Presidente da República teve que pousar em São 
José dos campos-SP. Ligaram para mim, perguntando se eu poderia atender. Eu pensei: 
é a minha chance de mudar a cabeça do Presidente. Aproveitei aquela oportunidade 
mesmo contrariando a cadeia de comando e convenci o Presidente da importância do 
projeto [...] (Grifo do autor). 
 

Outra questão, levantada nas entrevistas, e que pode ser enquadrada no fator “Normati-

zação” diz respeito ao sistema de recompensas relativas ao processo de inovação. Em primei-

ro lugar, vale lembrar que, no setor estudado, elas podem ser tangíveis e intangíveis. As tan-

gíveis incluem as recompensas financeiras (royalties e bolsas de pesquisa) e as premiações 

por meio de bens materiais. As de caráter intangível são aquelas que não envolvem bens ma-

teriais e financeiros. Os principais exemplos deste tipo de recompensa são: elogios e dispen-

sas como recompensa (dispensas da jornada de trabalho). Além disso, embora não estejam 

oficialmente documentadas, as Forças utilizam-se de outras formas de recompensas, que po-

dem ser enquadradas como intangíveis: nomeação para cursos e estágios no País e no exterior; 

seleção para o comando; seleção para missões no exterior e outras.  

Em relação às recompensas tangíveis, há uma série de dispositivos legais que estão sen-

do elaborados com base na já comentada Lei da Inovação (Lei No. 10.973, publicada em 2 de 

dezembro de 2004). O entrevistado P21 argumenta sobre a clareza da referida legislação e 

acrescenta que a questão de recompensas nas Forças, ainda, está vinculada a vaidades (fator 

que será tratado adiante): 
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P21: A lei da inovação é clara. Ela fala, inclusive, que o pagamento deve ser feito ao mi-
litar. Ela nomina esta categoria. Não faz nenhuma distinção entre civis e militares. O 
Exército se posicionou em relação à Lei da Inovação. E, depois de muito debate interno, 
deu parecer favorável à criação da lei nos moldes atuais. Hoje, bolsas têm sido pagas 
mais facilmente para civis do que para militares por preconceito nas Organizações Mili-
tares. Mas está em curso uma mudança. Em relação aos royalties, hoje não existe ne-
nhum contrato de royalties, mas o CTEX está em fase final de elaboração em dois. E, 
penso que deverá ser pago aos militares, mas ainda há muitas reações e dúvidas nos nos-
sos chefes: deve ser pago royalties para os Eng. em produtos que o Exército vai com-
prar? Este é o tipo de dúvida que só existe no EB. Há ainda resistências. Há um enten-
dimento de que existe um privilégio ao Eng. Creio que um dia isso vá se tratado como 
normal no futuro. Espero que isso seja feito na gestão do atual Cmt do EB. 

 

A questão das recompensas tangíveis, também, é fruto de reflexão do entrevistado P19. 

Seu depoimento demonstra sua própria incerteza sobre os méritos da questão. Sua fala corro-

bora, em parte, os argumentos apresentados pelo entrevistado anterior, especialmente quando 

ele cita a questão das vaidades: 
 

P19: Embora a Lei da Inovação, desde 2004, determine o pagamento de royalties aos in-
ventores, ainda hoje, não há normas para pagamento deste tipo de recompensa aos mili-
tares. Eu desconheço. Quando se fala neste tipo de recompensa, a gente obrigatoriamen-
te entra no campo das vaidades. O pagamento de royalties é  um desafio. O engenheiro 
vai ganhar mais que um General? Quem vai ganhar e quem não vai? O Engenheiro Mili-
tar teve apoio do Exército em suas pesquisas, ele vai ganhar dinheiro com isso? e o 
Exército? 

 
O entrevistado P23, também, contribui com as falas dos entrevistados anteriores, expli-

cando sobre o que ele chamou de questão polêmica e mal entendida: 

 

P23: A questão das recompensas é um ponto polêmico e mal entendido. De acordo com a 
Lei da Inovação, o inovador (civil ou militar) tem direito de receber royalties sobre a 
produção. No entanto, a pergunta que se tem feito é o inovador vai ganhar mais que ge-
neral? Sabe, é muito difícil produzir algo que vá ao mercado. É só observar o numero de 
patentes que as Forças possuem.  

 

O depoimento do entrevistado P26, também, traz a questão do pagamento de royalties, e 

aborda, ainda, outro aspecto sobre as recompensas: o pagamento de bolsas ao pesquisador.  

 

P26: Eu vejo algum problema em recompensar o engenheiro militar. Uma vez o General 
Heleno esteve aqui e ele não era a favor do pagamento de bolsas aos militares. Só lem-
brando, aqui no IME nós temos professores civis e militares, muitas vezes, desenvolvendo 
projetos conjuntos. Entretanto, para fazer o mesmo trabalho, só os civis recebem bolsas, 
os militares não. Ora, por que o pesquisador militar não pode receber? O dinheiro não 
está saindo do bolso do Exército. A gente está tentando, agora, buscar este tratamento 
igual, pois isso desmotiva o professor militar, não adianta negar. Agora a gente já elabo-
rou uma norma para pagamento de bolsas para projetos de inovação, mas falta o DCT 
analisar e aprovar. A lei federal é explicita e diz que cabe ao militar também. O mesmo 
ocorre com os royalties, a lei não faz distinção. Isso é muito importante ser solucionado, 
pois a gente está passando por problemas na pós-graduação. A gente precisa de douto-
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res, pesquisadores, precisamos realizar pesquisas. Como a gente vai incentivar que os 
engenheiros conduzam projetos se ele não vai ganhar nada a mais. Todos eles já possu-
em uma série de atribuições. Vão pegar mais missões? pra que? Vão ganhar o que com 
isso? Se eles ganhassem a bolsa, pode ter certeza, eles  trabalhariam inclusive fora do 
expediente.  

 

O entrevistado P18 corrobora com a visão acima e acrescenta outros aspectos que difi-

cultam o processo de inovação, tais como desconfianças e rigor excessivo: 

 
P18: A questão do pagamento de bolsa para militares não é uma coisa resolvida na Insti-
tuição. A lei da inovação é de 2005 e só recentemente foi regulamentada pelo Exército. 
Parece que isso é um tabu. Outra coisa é o processo administrativo. Aqui na OM (IME) é 
muito difícil você gerenciar ou submeter projetos. Cada ano que passa, fica mais difícil 
em função da burocracia. Há um rigor e uma desconfiança muito grande das pessoas 
que buscam recursos de fomento. Se cobra isso, mas não se dá efetivamente condições 
para isso. 

 
Mesmo na Aeronáutica, que, aparentemente, está mais avançada em relação ao paga-

mento de (royalties e bolsa), já que a Portaria no 72 de fevereiro de 2007 regulamenta a Lei da 

Inovação no âmbito da FAB, ainda há dificuldades administrativas para a execução do paga-

mento pela Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA), que precisa identificar 

e operacionalizar os instrumentos normativos que suportarão a adequada captação e respectiva 

distribuição dos recursos de que trata aquela Portaria. O Gestor do NIT da Aeronáutica Dr. 

Renato Galvão da Silveira Mussi afirmou:  

 

Renato Mussi: Recentemente o CLOG (Centro Logístico da Aeronáutica), que é uma 
ICT da Aeronáutica que não está vinculado ao NIT, realizou um contrato de transferên-
cia de tecnologia para uma empresa e já está recebendo ou em condições de receber Ro-
yalties. A SEFA está correndo atrás de ver como fazer isso, criando uma rubrica. Acho 
que esta questão já está quase resolvida. Aqui ficou definido que um terço ficará para os 
inventores. Foi o máximo da Lei da Inovação né". “[...] Mas uma coisa que, ainda, não 
está definida é a questão de patrimonialização dos bens intangíveis, que é exigido pela 
Lei 8666. O problema é que a gente ainda não sabe valorar estes bens. Existem uns mé-
todos que estamos estudando para apresentar uma solução.  

 

Na Marinha, de acordo com o CMG Klein, gestor do NIT da Marinha, em relação a esta 

questão, a determinação é para que se cumpram as leis: 
 

CMG Klein: A Marinha determinou: Cumpra-se a Lei! (Portaria Normativa Nº 
1888/MD, de 23 de dezembro de 2010 e Lei da Inovação). Ou seja, a Marinha padroni-
zou que 1/3 de qualquer royalty auferido por licenciamento de tecnologia vai para o in-
ventor. Ainda não temos casos, mas está pra acontecer, mas ainda não se sabe como é o 
processo de pagamento. Obviamente, devem ser deduzidas as despesas que a Marinha 
teve no desenvolvimento. 
 

Na iniciativa privada, diferente da administração pública, a questão de recompensas é 

mais simples de gerir. O Presidente da Visiona Dr. Nelson Salgado comentou que, nas empre-
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sas do porte da Embraer, existem mecanismos para recompensar os inovadores quando eles 

atingem alguma meta ou tarefa extra: 

 

Nelson Salgado (Presidente Visiona): A empresa privada tem um mecanismo para in-
centivar esta integração que eu acho que as organizações públicas não têm. Os membros 
da organização possuem seus salários fixos, mas elas recebem algo a mais por realiza-
rem uma tarefa a mais, por exemplo, a integração. Se o resultado da tarefa coletiva for 
zero, será zero pra todo mundo. Eventualmente, no âmbito das forças, os orçamentos 
singulares podem se beneficiar da integração. Então, infelizmente ou felizmente para que 
estas coisas funcionem, é necessário pensar num benefício. Por exemplo, se a organiza-
ção atingir um determinado nível de integração e as economias forem feitas, por conta de 
uma inovação ou por conta de um trabalho , este valor reverte para que as próprias For-
ças. Se puder canalizar a eliminação de desperdícios para coisas novas, isso ajuda a en-
tender a importância. 

 

Em relação às recompensas intangíveis, percebe-se também a incompreensão dos gesto-

res sobre a importância em manter os inovadores realizando projetos em suas respectivas 

áreas de atuação. Possivelmente, esta seria a maior recompensa para um engenheiro ou outro 

inovador qualquer (civil ou militar), conforme aponta o TC Mauricio: 

 

TC Mauricio: Quando eu saí do IME, tive a grata satisfação de ir para a IMBEL, pois lá 
eu encontrei condições para desenvolver equipamentos, tinha um almoxarifado com to-
dos os componentes que eu desejasse e, se não tivesse, a gente comprava ou importava. 
Isso empolgava né. Embora a IMBEL não tivesse uma estrutura exemplar, eu tive contato 
com a prática do desenvolvimento. Isso não tem preço.  

 

De acordo com Anthony (2012, p.233), os líderes que desejam deflagrar a inovação em 

suas organizações não devem concentrar as recompensas nos resultados. Eles devem “recom-

pensar comportamentos coerentes com uma inovação bem-sucedida, mesmo que os resultados 

não sejam bons”. Segundo o autor, devido à natureza arriscada da inovação, as empresas não 

podem recompensar as iniciativas de inovação da mesma forma como recompensa outras ati-

vidades da organização:  
 

uma equipe de inovação é capaz de fazer com exatidão as coisas certas e, 
mesmo assim, fracassar. Ou, obter sucesso fazendo com sucesso as coisas erradas. E 
o que é pior: [...] quando se trata de inovação, o fracasso aparente não raro é um pas-
so importante rumo ao sucesso definitivo (ANTHONY, 2012, p.236). 

 
O trecho da entrevista que sintetiza a necessidade de maior atenção às questões das re-

compensas é dado pelo entrevistado P18. Ele tece comentários sobre a evasão ocasionada pela 

falta de reconhecimento profissional, que vem, também, por meio de recompensas:  
 

P18: Não dá para negar que a evasão de recursos humanos do Exército esteja relaciona-
da a salário dos militares, mas o sistema de recompensas é que o maior problema. Só pa-
ra você ter uma ideia, há casos em que a pessoa está saindo para receber menos. A eva-
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são não está ocorrendo só com os militares, atinge também aos civis. E isso não é só 
aqui. Você observa isso onde tem maior concentração de civis (IME e CTEx). Professo-
res, inclusive, da área de Defesa, estão indo embora. Indo pra COPPE, para USP, para 
ganhar menos, sabendo que lá a progressão funcional é mais lenta, mas ainda assim na 
hora de pesar, optam por sair. Em parte isso é por conta do ambiente acadêmico que es-
tá bastante crítico aqui. Eu não sei no CTEx, mas acho que a razão é a mesma. Mas aqui 
o ambiente acadêmico está se perdendo. A cada mudança de comandante, a cada mu-
dança de chefia do DCT, há mudanças estruturantes e, para uma Escola de Engenharia, 
esta instabilidade compromete a continuidade das ações e aí vai minando as forças, o 
clima pra se desenvolver pesquisa, para melhorar a qualidade do ensino. Para os profes-
sores civis, em particular, isso é muito prejudicial, pois eles querem estar focados com 
pesquisa e não com formação militar por exemplo. A gente tem que ser realista. Aqui se 
forma os engenheiros civis e militares. O pessoal militar vai ter suas peculiaridades da 
carreira militar, mas serão engenheiros, se espera que eles possuam competência técni-
ca. Então minar a qualidade do nosso aluno em prol de outras atividades, é uma coisa 
muito preocupante. Quando você observa os professores (civis e militares) indo embora 
isso é preocupante. 

 

Além dos aspectos referentes à disciplina, ao excesso de rigor das normas, à falta clare-

za de dispositivos legais e às dificuldades relativas às recompensas, o fator “Normatização” 

pode trazer outras dificuldades para o processo de inovações. Alguns entrevistados apontaram 

as limitações administrativas como um dos obstáculos. O entrevistado P19 argumenta que:  

 

P19: Há coisas bobas que dificultam a interação. Por exemplo, certa vez fui convidado 
por um professor da UNICAMP para ministrar uma palestra sobre engenharia de mate-
riais. O professor já tinha vindo aqui e colaborou em alguns assuntos, sem nenhuma res-
trição. Nós pagamos hospedagem e alimentação. Quando ele me convidou, nós não tí-
nhamos recursos para passagens e diárias, mas ele ofereceu apoio. No entanto, não pude 
aceitar, pois as normas não autorizam. Não havia como fazer repasse de recursos e, se 
eu recebesse por fora, poderia denotar favorecimento, enfim. O mesmo ocorre com as in-
dústrias: o empresário estaria “comprando o militar”. Veja se isso ocorre nos EUA. Lá é 
comum isso ocorrer. 

 

Uma crítica interessante é feita pelo Presidente da Visiona Dr. Nelson Salgado. Ele 

afirma que a normatização só existe por que existem pessoas que se comportam mal e isso é 

uma questão cultural da sociedade brasileira: 

 

Nelson Salgado (Presidente Visiona): Eu tenho uma crítica meio pesada sobre esta 
questão da burocracia e da legislação e que veio da experiência que eu tive de ter mora-
do quatro anos na Inglaterra quando eu estava fazendo doutorado lá. Tudo isso é impor-
tante (leis, regras, arcabouço jurídico), mas no fundo a toda esta burocracia jurídica ou 
legislativa existe por que tem pessoas que não confiam umas nas outras e por que têm 
pessoas que se comportam mal. A questão é cultural. Quando as pessoas se comportam 
de maneira inapropriada, criam-se regras que penalizam a sociedade inteira. Precisa-se 
sim de leis, mas enquanto a sociedade não modificar comportamento, a gente vai conti-
nuar tendo impedância no processo. 
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Síntese parcial do fator normatização 

O fator “Normatização” é um fator que induz a uma atitude de manutenção do status 

quo. Ao se explorar o tema normatização nas pesquisas de campo, os assuntos mais evidenci-

ados foram: disciplina, recompensas, limitações administrativas e legislação tributária. Como 

este último não foi alvo da investigação deixou-se de incluí-lo no corpo do texto deste relató-

rio. 

Embora não tenha havido consenso sobre o impacto do valor disciplina sobre a atitude 

inovadora, acredita-se que o excesso de responsabilidade que advém deste valor pode limitar 

a inovação. Isso não quer dizer que para inovar seja necessário subverter a ordem, destruir 

valores, perverter ou corromper, nem tampouco, implantar a racionalidade instrumental em 

uma organização como as Forças Armadas.  A inovação acontece em ambientes disciplinados 

e este valor é valorizado como fator de suporte à inovação (FSI), conforme será visto adiante. 

Em relação às recompensas, percebeu-se a criação de alternativas importantes de re-

compensas intangíveis (elogios, missões no exterior etc.), ainda que não haja a percepção de 

que a manutenção do inovador (engenheiro) em atividades de projeto seja uma das maiores 

recompensas que ele pode ter. Entretanto no que tange às recompensas tangíveis (royalties, 

bolsa pesquisador etc.) percebe-se, no discurso da maior parte dos entrevistados, que existe 

dificuldade em recompensar os responsáveis por inovações tecnológicas conforme determina 

a Lei, seja por questões administrativas e jurídicas, seja por falta de entendimento sobre a im-

portância deste ato ou mesmo até mesmo por vaidade, conforme argumentado por alguns en-

trevistados.  

Por fim, comentou-se sobre o rigor excessivo de normas e legislações que entravam os 

processos inovativos e geram barreiras significativas ao avanço do setor. 
 
 

d) Segurança 

No setor de Defesa, o termo segurança é entendido como um sentimento de garantia ne-

cessária e indispensável a uma sociedade e a cada um dos seus integrantes, contra ameaças ou 

fatores perturbadores de qualquer natureza (BRASIL, 2008b). 

Para Oliveira e Tamayo (2004), segurança diz respeito à busca pela estabilidade da so-

ciedade (organizações, grupos, etc.); das relações interpessoais; e do ego.  

De acordo com Houaiss (2012), segurança é uma condição de quem ou do que está livre 

de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais; situação em que nada há a te-

mer.  
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Os militares, acadêmicos e empresários, quando planejam suas atividades e operações, 

buscam levantar toda gama de variáveis que concorrem para o aumento da percepção de segu-

rança, com o objetivo de realizar medidas mitigadoras das incertezas, das ameaças e dos óbi-

ces e, com isso, assegurar o sucesso em qualquer que seja o empreendimento.  

O fator “Segurança”, nesta pesquisa, baseia-se nas condicionantes acima apresentadas. 

Assemelha-se muito à dimensão “evitação de incertezas”, proposto por Hofstede (1983) e 

House et al. (2004). Ele deriva da necessidade de proteção e estabilidade individual e coletiva. 

Os valores que compõem este fator induzem os agentes do sistema de inovação da Defesa 

(Planejadores, Gestores e Inovadores - PGID) a adotarem uma postura mais defensiva, per-

manecendo afastados de perigos, incertezas, danos ou riscos eventuais. Dentre estes valores, 

destacam-se: prudência; previdência; cautela; precaução; segurança nacional; ordem social; 

e segurança pública.  

A pesquisa possibilitou evidenciar a existência destes valores no segmento estudado. Os 

agentes da Defesa, em suas atividades doutrinárias ou de inovação, buscam examinar o grau 

de incerteza de um determinado projeto, empreendimento ou inovação. Para eles, isso garante 

tranquilidade aos inovadores e gestores em suas iniciativas. Segundo pesquisa, tal estudo deve 

ser executado, levando-se em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos: i) dados le-

vantados pela “inteligência tecnológica46”, com os quais os Planejadores, Gestores e Inova-

dores do Sistema de Inovação da Defesa (PGID) permanecem informados sobre a capacidade 

instalada e as potencialidades das empresas da BID (nacional e internacional); ii) levantamen-

to das necessidades reais ou das demandas das Forças por meio de estudos do QDM (quadro 

de dotação de material) e estudos prospectivos, quando se tratar de produtos de Defesa não 

previstos no QDM; iii) elaboração de cenários prospectivos, visando determinar as tendências 

para o setor e as capacidades que serão requeridas no futuro; iv) estudos de viabilidade técni-

co-econômica; dados de lições aprendidas e melhores práticas; e v) os dados de conhecimento 

de interesse doutrinário (CID)47 (SIDOMT, SIDOMC; SISCTID; INCOSE, ENGENHARIA 

DE SISTEMAS, BLANCHARD; NEGAPEB48).   

Em alguns casos, observou-se que após a tomada de decisão e o início das atividades 

inovadoras ou do projeto, houve a necessidade de gerenciamento de riscos. De acordo com o 

Project Management Institute (PMI), este é “um processo sistemático que tem por objetivo 

                                                           
46Não se trata de espionagem tecnológica, mas de levantamento de possibilidades e limitações. 
47Dados e informações de caráter técnico-operacional, produzidos e desenvolvidos no âmbito das Organizações 
Militares, decorrentes do exercício da profissão militar, das atividades de instrução e de adestramento e, 
principalmente, de situações de emprego das Forças (BRASIL, 2012). 
48Normas para elaboração, gerenciamento e acompanhamento de projetos do Exército (BRASIL, 2007c). 
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identificar, analisar e responder aos riscos de um projeto. Vale lembrar que o gerenciamento 

de riscos é feito com objetivo de diminuir ou até eliminar a probabilidade e o impacto de um 

evento negativo, ou seja, adverso ao projeto, acontecer. Por outro lado, ele também se preocu-

pa em aumentar a probabilidade e impacto de um evento positivo, ou seja, benéfico para o 

projeto, acontecer” (PMI, 2004).  

Conforme foi verificado no Escritório de Projetos do Exército e no CASNAV, há várias 

metodologias para gerenciamento de riscos sendo utilizadas. Dentre elas, destacam-se: o mo-

delo de desenvolvimento em espiral, de Barry Boehm ; o modelo CMMI (Capability Maturity 

Model Integration), patrocinado pelo DoD e desenvolvido pela SEI (Software Engineering 

Institute); e o modelo PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), 

desenvolvido pelo PMI, principal associação mundial sem fins lucrativos em Gerenciamento 

de Projetos. 

Foi notado que, após os estudos preliminares e a gerência de riscos, a maior parte das 

atividades constitutivas do esforço inovativo, sugeridas no Manual de Oslo (2005), foram 

seguidas: estudos para a destinação de recursos para investimento, a priorização dos investi-

mentos, a capacitação dos recursos humanos, a criação ou invenção propriamente dita, a mo-

dernização organizacional, a modernização dos equipamentos, as atividades contínuas de 

P&D, o monitoramento (prospecção ou procura), a seleção (adoção), a implementação, o con-

trole dos custos, os projetos de cooperação e de alianças, a difusão. Estes aspectos permeiam 

o trabalho de Tidd, Bessant e Pavitt (2008), que os sintetiza em três destas categorias: a pro-

cura, a seleção e a implementação. Fases já descritas no referencial teórico deste trabalho. 

Portanto, foi possível inferir durante a pesquisa de campo, que o segmento militar do se-

tor de Defesa procura agir, em quase todas as oportunidades, com muita segurança, prudência, 

cautela e precaução, buscando antecipar-se aos fatos. Isto se reflete na maneira de ensinar, de 

executar e de interagir. No sistema de ensino, foram inúmeras as oportunidades em que os 

militares demonstraram esta preocupação. Nas instruções de tiro e nos exercícios físicos, por 

exemplo, as atividades não são realizadas sem a presença de médico e ambulância. Há toda 

uma preocupação, normatizada ou não, para gerenciamento de riscos em instrução militar.  

Uma das observações que mais apareceram nas entrevistas realizadas diz respeito à fra-

se: “ o “I”nvento“R” começa com “I” e termina com “R”, nunca chega a “MB”. Esta frase, 

já explicada anteriormente (no fator “Conservadorismo”), é muito utilizada, com objetivo de 

assegurar que alunos ou soldados permanecendo afastados de perigos e incertezas da coisa 
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nova, pois o novo cria oportunidades não planejadas e podem gerar danos ou riscos de even-

tuais.  

Verificou-se, também, que, durante a execução de suas tarefas e nos planejamentos das 

operações, como a ocupação do morro de Alemão, por exemplo, os militares planejam em 

detalhes as tarefas, tentando incorrer em erros e buscando minimizar o que eles chamam de 

conduta, que é a realização de “algo não planejado”. 

No entanto, no que tange ao processo de inovação em si, parece haver uma divisão de 

pensamentos. Uma parte dos planejadores, gestores e inovadores, mais conservadores, são 

céticos em relação qualquer tipo de mudança e são, inclusive, descrentes do processo de trans-

formação em curso na Defesa que, na Força Terrestre, é denominado de Projeto de Transfor-

mação da Força Terrestre (PROFORÇA). Há outros que acreditam no projeto transformador 

em curso e acreditam que, desta vez, há uma tendência de evolução, já que se buscou alinhar 

anseios do nível político-estratégico com os de natureza tático-operacional.  

No nível mais elevado, as principais iniciativas foram: a elaboração e difusão da PDN, 

da END, do Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN);  da Lei da Inovação, da RETID (Re-

gime Especial Tributário para Indústria de Defesa) ou Lei do PRODE e de outras medidas de 

caráter legal. As do nível tático-operacional mais significativas são: PAED, PROFORÇA; 

PROSUB; Projeto FX etc. 

Dentre as principais falas que abordam a aversão ao risco, encontra-se a do TC Eduardo. 

Ele comenta sobre outro jargão militar utilizado pelas Forças: “vamos fazer bem feito para 

fazer uma vez só”. De certa forma, esta frase incute, nos integrantes do segmento militar, o 

desejo de não cometer erros, o que contribui para criar o caráter percebido de aversão ao erro 

e ao risco. 
 

TC Eduardo: A aversão ao erro é mortal para a inovação. Nós aprendemos que, no 
meio militar, não se pode errar, pois isso poderá custar vidas ou iremos desperdiçar os 
recursos escassos que a nação dispõe. Devemos ter probidade administrativa, conforme 
prescrevem nossos manuais. [...] Além disso, na nossa formação, aprendemos nos bancos 
escolares frases como: “vamos fazer bem feito pra fazer uma vez só”; “a missão tem que 
ser cumprida de forma perfeita”. Isso tudo forja nossa caráter e nossa vontade de não 
errar. Outro fato que reflete isso é a análise pós-ação (APA), realizada após os exercí-
cios no terreno (acampamentos). Já reparou que nas APAs, só há elogios e as lições 
aprendidas com o erro nunca aparecem. Aprender com os erros é tão importante quanto 
aprender com os acertos. 

 

Segundo o TC Eduardo: Dados estatísticos demonstram que em uma Organização que 

desenvolve 10 produtos, apenas 3 se tornam inovação. Há riscos! É preciso aceitar isso. Vai 
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gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai dispender esforço, mas fará parte do aprendizado da 

organização. 
 

O mesmo entrevistado, também, dá outra contribuição importante ao emitir seu ponto 

de vista a respeito do modo como o Exército deve absorver aspectos da cultura de inovação. 

Segundo ele: 

 

TC Eduardo: Para que o Exército se torne uma instituição inovadora, é preciso incor-
porar alguns conceitos da cultura de inovação. Um deles é a aceitação do fracasso em 
busca da inovação. Não se trata de aceitação passiva do fracasso. Claro que não! Eu sei 
que é difícil aceitar isso, mas a boa notícia é que existe uma série de técnicas, mecanis-
mos, metodologias, que estão dentro do escopo da disciplina de gestão da inovação, para 
reduzir ao máximo a probabilidade de ocorrência deste fracasso. A taxa de fracasso, ho-
je, numa indústria de ponta, é de 70%. Eles arriscam bastante, mas têm um retorno 
imenso com os 30% que dão certo. Mas lembro que, estou falando de uma indústria de 
ponta, privada, que tem alta taxa de competição e que tem necessidade de gerar inova-
ção de forma muito intensiva. No nosso caso, a gente não precisa trabalhar com estas ta-
xas. É possível reduzir bastante, mas ainda não têm estudos que confirmam isso. Eu esti-
ve na Inglaterra especificamente estudando isso, no mais importante centro europeu que 
estuda gestão da inovação, que é da Universidade de Manchester. Duas metodologias 
que ajudam muito na redução e que merecem estudo maior são: a prospecção tecnológi-
ca e a elaboração de cenários prospectivos. Elas ajudam muito na redução das incerte-
zas, que são inerentes à inovação. 

 

O entrevistado P23, colabora, também, comentando sobre a necessidade de se estabele-

cer ligações entre inovações tecnológicas e a doutrina.  
 

P23: Na norma vigente, para se desenvolver um projeto, é necessário a elaboração dos 
elementos de definição que são: as CONDOP, os ROB, os RTB, os EVTE e os anteproje-
tos. Hoje, nós estamos trabalhando com cenário do Exército de 2031. Estamos pensando 
na Força Terrestre que queremos ter no futuro. Vamos supor que a gente faça uma ela-
boração de cenários e uma prospecção tecnológica que indique a necessidade de veícu-
los terrestres não tripulados ou outro produto ainda não pensado. Se se chegou a esta 
conclusão, significa que a partir de agora é necessário começar a desenvolver tal produ-
to. Então, de acordo com a norma, tem-se que elaborar as  CONDOP, que são as condi-
cionantes doutrinárias operacionais, ou seja, é necessário você ter a doutrina antes. 
Mas, ora, como eu vou ter a doutrina antes se eu não nem sabia que eu iria precisar dis-
so em 2031? É necessário mudar este paradigma, para que o DCT possa pesquisar em 
áreas em que o Exército não pediu. Isso, da forma que está, está barrando a inovação. 

 

Outro aspecto interessante investigado diz respeito à proteção do conhecimento. Espe-

rava-se encontrar uma grande preocupação com a proteção da propriedade intelectual. No 

entanto, os números e os depoimentos apontam um despreparo em relação a esta questão.  A 

tabela 2 abaixo indica a fragilidade do Brasil nesta questão quando comparado aos EUA.  
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Tabela 2 - Comparação do número de patentes das Forças Armadas (EUA e Brasil) 

 
Força 

Nº de Patentes 
EUA Brasil 

Marinha 18.926 29 
Exército 16.664 20 

Aeronáutica 5.072 68 
Total 40.662 117 

                          Fonte: INPI 2011 
 

Esta debilidade em relação à propriedade intelectual não é um privilégio do setor mili-

tar. O Brasil ocupava, em 2009, a 24ª posição no ranking dos Países que fizeram requisições 

de patentes na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). 

Além dos números, as entrevistas demonstram a mesma fragilidade. Os entrevistados 

TC Medlig, Gen Mattioli, Cap Fernanda e P24 argumentaram sobre a falta de cultura de pro-

teção do conhecimento e sobre os avanços que estão promovidos:  
 

TC Medlig: Nós não temos uma cultura de defender o que aqui é concebido. Uma série 
de novos projetos, ideias que são desenvolvidas aqui estão vulneráveis. Se não cuidar-
mos, pode acontecer de um terceiro registrar no INPI (Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial) ou mesmo fora do Brasil. Nós não o protegemos o que realizamos, mas já es-
tamos aprendendo com isso. Por exemplo, nós temos um laboratório aqui de balística, 
coordenado pelo Cel Alaelson, que desenvolveu um projeto de cerâmica com capacidade 
para deter munição de metralhadora .50 mm. Já fez o ensaio e segurou. Agora ele está 
buscando alguém para licenciar. Neste caso, está tudo protegido. Mas, até bem pouco 
tempo, a gente só tinha uma única patente. Hoje, temos vinte. 

 
Gen Mattioli: As inovações no setor de Defesa abrangem tecnologias muito sensíveis. A 
gente entende que as organizações (civis e militares) queiram proteger o conhecimento. 
A gente compreende que as empresas não gostem de informar sobre as atividades que es-
tão desenvolvendo. A gente entende tudo isso. Mas há duas vertentes nesta questão: exis-
tem organizações que detém o conhecimento e buscam protege-lo por razões de seguran-
ça; e outras que o fazem por razões mesquinhas e tacanhas, não dividindo com ninguém.  
 
P24:  Agora, como o NIT, nós estamos tentando criar essa cultura de proteção do conhe-
cimento. O inventor continuará a ser aquele que teve a ideia e executou o projeto, mas o 
detentor da  patente, eu acho que deva ser o Exército. 

 
Cap Fernanda: Hoje nós estamos conseguindo operacionalizar o depósito de patentes. 
Antes, era engraçado, as pessoas faziam alarde dizendo que nós tínhamos uma patente e 
ficavam felizes. Eu dizia, fala baixo. Isso é um vexame. Hoje nós temos 23 pedidos de pa-
tentes e dois licenciamentos. A gente só não recebe royalties ainda por questões burocrá-
ticas, mas as coisas estão avançando. Nem tudo nós podemos comunicar ou patentear, 
mas são coisas que devemos pensar. De que forma tratar de assuntos sigilosos? 

 

Para o segmento militar do setor de Defesa, segundo o que nos trazem os depoimentos, 

nem sempre é viável requerer patentes, pois identificaria questões estratégicas a respeito de 
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nossas Forças para adversários e/ou concorrentes. O entrevistado P26, afirma “[...] Nem tudo 

nós podemos comunicar ou patentear”. 

 

Para o Gen Mattioli, o País sofre do “Complexo de Vira-Lata”:  não protege o conheci-

mento e tende a entregá-los facilmente, a fim de demonstrar um suposto domínio de conheci-

mento: 
 

Gen Mattioli: Há outra questão, relacionada às empresas estrangeiras, isso foi dito pelo 
pessoal da ABIMDE, que são empresas estrangeiras que, embora desejasse trazer de fato 
tecnologia para o Brasil, temem pela porosidade brasileira, que não sabe dar um trato 
reservado às coisas. E isso é fato: nós não temos a cultura de dar um trato reservado às 
coisas. Talvez ainda pelo complexo de vira-lata que a gente tem. Quando vem uma visita, 
a gente, com um certo ufanismo,  já vai entregando tudo pra demonstrar conhecimento. 

 

Por outro lado a academia, as empresas e o INPI argumentam sobre esta questão sob 

uma outra ótica. Para o Professor Rafael Kuramoto da FGV: 
 

Rafael Kuramoto: [...] não adianta nada inventar e não proteger, pois vocês (FA) aca-
bam perdendo o direito aos royalties. Tem vários casos de empresas que não registraram 
suas criações e perderam o direito de exploração daquela inovação e há outros que só 
registraram no País e perderam o direito de explorar lá fora. Então, deve-se ter o cuida-
do com esta questão. 

 

De acordo com a entrevista do consultor de patentes, Professor Ricardo Amaral Remer, 

da empresa Atem & Remer, no setor de Defesa, há duas alternativas importantes: “o segredo 

industrial e o pedido de patente”. Para ele, no entanto,   

Ricardo Remer: [...] nem sempre é fácil manter segredo industrial, além de existir o ris-
co de terceiros chegarem lá independentemente, esvaziando o valor do que foi desenvol-
vido nas Forças. Além disso, há ainda o risco de engenharia reversa. Então, eu tendo a 
preferir sempre a patente - exceto no caso de tecnologia sensível para a qual não se de-
seje divulgação de forma alguma (caso, por exemplo, das centrífugas para enriquecimen-
to de urânio da Marinha). 

 

Ele observa que é preciso estudar a forma como vai se construir a referida proteção, no 

caso de requerimento de patente: “[...]o nível de profundidade da revelação da invenção na 

patente pode ser "engenheirado", de forma a se escolher o grau de proteção versus o grau de 

revelação. [...]A escolha da proporção é estratégica. 

 

Da mesma forma, o Professor Gabriel, pesquisador do INPI, afirma que vale apena de-

positar o pedido de patente, mas adverte que há a desvantagem de que a invenção se tornará 

pública em pouco tempo: 
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Gabriel Marcuzzo (pesquisador do INPI): [...] Ao fazer o depósito, o exército já vai es-
tar demarcando o território nesse campo tecnológico da invenção. Para ter sucesso em 
uma futura comercialização da invenção, fica mais fácil se tiver um portfólio de patentes 
ao invés de uma patente sozinha. Ou seja, vale apena fazer o máximo de depósitos possí-
vel nos próximos anos. [...] A desvantagem do pedido é que o conteúdo da invenção se 
tornará público quando o pedido for publicado - 18 meses após o depósito do pedido de 
patente. Ou seja, é importante combinar o pedido da patente com uma estratégia para 
utilizar a tecnologia. Ou seja, trata-se de uma decisão complexa, mas acho que vale a 
pena, principalmente, por que o programa Inova Empresa deve utilizar o depósito de pa-
tentes como um critério para disponibilizar fundos para pesquisa. 

 

De fato, no setor de Defesa, muitas pesquisas possuem caráter sigiloso e, por esta razão, 

por vezes as indústrias, os centros tecnológicos, as universidades e outros agentes são prejudi-

cados por não conseguir financiamento, já que algumas instituições de fomento como o 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), por exemplo, exige pla-

nos de negócios detalhados, o que nem sempre tem sido considerado viável no setor de Defe-

sa. 

Além disso, tradicionalmente, por questões ligadas à segurança nacional, o Poder Mili-

tar do mundo todo tende a controlar a divulgação ou difusão de pesquisas associadas à área de 

Defesa. Esta precaução parece fazer parte do ideário militar mundial, possivelmente, pela 

existência de doutrinas militares bastante similares nas diversas Forças Armadas do mundo. 

Um bom exemplo é adoção, em nível mundial, dos Princípios de Guerra ou Princípios Estra-

tégicos. Todas as forças militares aceitam tais princípios como uma estratificação de valores 

que se preservaram através de experiência milenar.  

Os Princípios de Guerra são preceitos filosóficos decorrentes de estudos de campanhas 

militares ao longo da história e apresentam variações no espaço e no tempo. São pontos de 

referência que orientam e subsidiam os chefes militares no planejamento e na condução das 

operações militares e das atividades administrativas sem, no entanto, condicionar suas deci-

sões. O comandante, chefe ou líder, ao planejar e executar uma determinada tarefa, leva em 

consideração os conceitos preconizados nos princípios, interpretando-os e aplicando-os crite-

riosamente em face da situação, decidindo quais irá privilegiar, em detrimento de outros. 

Muitas obras foram publicadas sobre este tema, sendo que as mais famosas são: “A Arte 

da Guerra de Sun Tzu”, escrita entre 500 e 400 a.C.; Précis de l'art de la guerre (em Portu-

guês: Resumo da Arte da Guerra) de Antoine-Henri Jomini; o ensaio Die wichtigsten Grun-

dsätze für die Durchführung des Krieges (em Português: Os mais importantes princípios para 

a conduta da guerra), publicado em 1812 por Carl von Clausewitz; e artigo The principles of 

War, with Reference to the Campaigns of 1914-1915 (em Português: Os princípios da guerra, 
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com referência às campanhas de 1914-1915), publicado pelo general britânico John Frederick 

Charles Fuller. Os princípios de guerra ou estratégicos não são considerados um receituário 

infalível; mas, se bem interpretados e corretamente aplicados, são um estímulo para o espírito 

dos chefes e lhes oferecem um paradigma para a ação.  

Atualmente, a Doutrina Militar de Defesa do Brasil adota os seguintes Princípios de 

Guerra: Objetivo, Ofensiva, Simplicidade, Surpresa, Segurança, Economia de Forças ou de 

Meios, Massa, Manobra, Moral, Exploração, Prontidão e Unidade de Comando. 

Chama-se a atenção, aqui, dois deles que estão diretamente vinculados ao fator “Segu-

rança”: surpresa e segurança. 

O princípio de guerra “Surpresa” sugere que os esforços devam ser empreendidos de 

forma a surpreender o adversário e não ser surpreendido por ele. Com o emprego da surpresa, 

poderão ser obtidos resultados superiores ao esforço despendido, compensando fatores desfa-

voráveis. A surpresa manifesta-se pela originalidade, audácia nas ações, sigilo, despistamento, 

inovação tecnológica e, sobretudo, pela velocidade de execução das ações. Para não ser sur-

preendido e para surpreender, os militares entendem que precisam proteger as informações 

privilegiadas. Isto não é diferente no nível empresarial. Mas há uma coisa bem diferente, os 

militares não utilizam o sistema patentário na mesma proporção dos civis. Isso por duas ra-

zões principais: ou porque não têm conhecimento para redação de pedidos de patentes; ou 

porque não confiam totalmente no sistema e têm receio de que informações e conhecimentos 

muito específicos possam ser desviados para outras nações ou organismos. As Forças Arma-

das dos EUA dispõem, hoje, de cerca de 40 mil patentes requeridas (US Navy - 18.926; US 

Army 16.664; e US Air Force 5.072), enquanto o Brasil possui pouco mais de 100 (Exército - 

23; Marinha - 29; e Aeronáutica - 69).  

O princípio de guerra da “Segurança” tem duas finalidades básicas: negar ao oponente 

(concorrente) o uso da surpresa e do monitoramento; e impedir que ele interfira de modo deci-

sivo nas atividades ou operações. A segurança não implica atitude defensiva, ou seja não se 

busca evitar riscos de toda ordem, pois certa dose de audácia é essencial ao êxito das opera-

ções e das atividades. Demasiado cuidado ou indevida cautela podem comprometer seriamen-

te o uso da iniciativa ou a exploração de vantagens. A aplicação deste princípio requer ade-

quada análise dos cenários, a fim de minimizar as incertezas, mas admite o conceito de risco 

calculado. 

 

 

  “Take calculated risks. That is quite different from being rash” (General 
George S. Patton, U.S. Army)  
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Síntese parcial do fator segurança 

Acredita-se que o excesso de segurança seja um fator inibidor da inovação. No entanto, 

conforme aponta a literatura e foi demonstrado na pesquisa, mesmo quando o assunto é ino-

vação, um mínimo de segurança é indispensável. Desse modo, é mister estudar as condicio-

nantes preliminares da empreitada da inovação. Isso deve ser feito não com o objetivo de eli-

minar as incertezas, que são inerentes ao processo de inovação, mas para evitar ou minimizar 

os riscos desnecessários, em especial, num setor que necessita desenvolver sistemas comple-

xos com a utilização recursos públicos.  

Os planejadores, gestores e inovadores do setor demonstram trabalhar com muita segu-

rança quando se trata com recursos públicos em um sistema tão complexo. Para minimizar 

riscos, algumas iniciativas sugeridas merecem atenção, tais como: necessidade de implemen-

tar mecanismos de “inteligência tecnológica”; manutenção de banco de dados sobre  as reais 

demandas das Forças; elaboração de cenários prospectivos; estudos de viabilidade técnico-

econômica; manutenção de um banco de dados de lições aprendidas, melhores práticas e, 

também, sobre os dados de conhecimento de interesse doutrinário (CID), abordado pelo SI-

DOMT; domínio de mecanismos de  gerenciamento de riscos; e estudos para priorização dos 

investimentos. Vale lembrar que grande parte dessas iniciativas devem se pautar pela obser-

vância da integração das inovações tecnológicas e não-tecnológicas, não se pode, por exem-

plo, iniciar um projeto científico tecnológico sem estudar a evolução doutrinária e desvendar a 

demanda existente e futura.  

Outra medida, não citada acima por merecer destaque, diz respeito à proteção da propri-

edade intelectual. Foi possível verificar que há um receio generalizado em relação ao pedido 

de patente de inovações estratégicas, já que em pouco o tempo o conhecimento patenteado se 

torna público. Dentre as principais razões alegadas, está o temor dos militares de que o conhe-

cimento produzido caia em mão erradas e que o adversário tenha condições de desenvolver a 

inovação patenteada antes mesmo de que ela seja desenvolvida no País. Para os militares, a 

difusão de uma inovação no segmento militar atenta contra os Princípios de Guerra “Seguran-

ça” e “Surpresa”.  

Neste caso, parece haver preocupação excessiva em relação a esta questão, afinal nem 

todo conhecimento produzido pode afetar a segurança nacional. A primeira patente do IME 

foi referente à construção civil (argila calcinada). Há muitos conhecimentos que podem ser 

patenteados sem afetar o poder relativo de combate entre as nações. Daí resulta duas novas 
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importantes razões para o baixo índice de patentes: o desconhecimento sobre o funcionamento 

do sistema de registro de patentes e sobre os seus benefícios.  

Este quadro não é tão diferente para as indústrias brasileiras, em especial para as de me-

nor porte, onde, além do desconhecimento acima citado, parece haver certa tendência em pre-

ferir esconder descobertas, mantendo os segredos industriais, o que pode ser fatal, devido ao 

tratamento inadequado que se dá aos assuntos sigilosos no País.  

Os depoimentos dos entrevistados do INPI e do escritório de patentes apresentaram ra-

zões que demonstram valer a pena realizar o requerimento da patente e explorar possíveis 

ganhos posteriores, em detrimento de manter o conhecimento como segredo industrial e não 

conseguir guardá-lo ou aproveitar todo o esforço despendido para gerar aquele conhecimento.  

Por fim, é possível inferir que a aversão ao risco está presente no ideário coletivo do se-

tor de Defesa, o que não poderia ser diferente, já que o sistema de ensino e os valores que são 

transmitidos de geração a geração induzem o militar a pautar pela observação fiel aos Princí-

pios de guerra: surpresa e segurança. O excesso, porém, é crucial às inovações. 

 

e) Dominância 

O fator “Dominância” teve inspiração no que Tamayo (2004; 2007) convencionou cha-

mar de domínio. Para o autor, o fator domínio enfatiza a preocupação da organização com 

estratégias relacionadas à obtenção de status, lucros e competitividade, o que representa a 

tentativa de afirmação da empresa por meio do domínio dos recursos materiais, do mercado, 

da tecnologia e do conhecimento na sua área de atuação. Para Oliveira e Tamayo (2004), o 

fator em tela compõe a dimensão harmonia versus domínio (Eixo A, na Figura 33). Na extre-

midade domínio, a ênfase é a busca pela autoafirmação para enfrentar as mudanças externas e 

para dominar o ambiente social e natural. O conceito de fator “Dominância”, nesta pesquisa, 

foi ampliado em relação ao proposto por Tamayo (2004; 2007).  

Aqui, o fator “Dominância”, assim como os demais fatores valorativos (FVI), trafega 

nas dimensões coletiva e individual. além de trazer em seu bojo o conceito de domínio, pro-

posto pelo citado autor, expressa, também, outros dois conceitos: o de competição, no sentido 

de disputa; e o de individualismo, que é diferente da individualidade. Conforme apontam os 

trabalhos de Azevedo (1958), Hofstede (1983), House et al (2004), DaMatta (1997) e Moog 

(1981), o individualismo é uma atitude de quem vive exclusivamente para si, demonstra pou-

ca ou nenhuma solidariedade, devendo ser rejeitado por não contribuir com as interações. A 

individualidade é um conjunto de atributos que constitui a originalidade, a unicidade de al-

guém ou de algo e deve ser preservada (HOUAISS, 2012). Dentre os valores presentes neste 
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fator, encontram-se: supremacia; individualismo; concorrência; poder; competição; e, por 

vezes, hostilidade. 

Durante os trabalhos de campo, foi possível observar que, no setor de Defesa, a domi-

nância tem sido exercida pelo que Bourdieu (2001) chamou de “poder simbólico”. Segundo 

Bourdieu (2001a, p.7-8), o poder simbólico é invisível, é consentido e é legitimado: 
 

Poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido 
com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo 
o exercem (BOURDIEU, 2001a, p. 7-8). 

  
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer 

ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a 
ação sobre o mundo, portanto mundo; poder quase mágico que permite o equivalen-
te daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico 
de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrá-
rio (BOURDIEU, 2001a, p. 14)  

 

Bourdieu (2001a) relaciona as produções simbólicas aos interesses das classes que do-

mina. Para ele, tais produções agem com efeito ideológico49, já que servem a interesses parti-

culares que, normalmente, tendem a ser apresentados como interesses universais, comuns ao 

conjunto do grupo. De acordo com o autor, a cultura dominante contribui para: a integração 

real das classes que dominam a sociedade ou parte dela (assegurando comunicação imediata e 

distinguindo-as das outras classes); para a desmobilização (falsa consciência) das classes do-

minadas; para a legitimação da ordem estabelecida, mediante o estabelecimento de distinções 

(hierarquias); e para a legitimação das distinções.  

 
 “Esse efeito ideológico, produ-lo a cultura dominante dissimulando a função 

de divisão na função de comunicação: a cultura que une (intermediário de comuni-
cação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as 
distinções compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-
se pela sua distância em relação à cultura dominante” (BOURDIEU, 2001a, p. 11). 

 

Este fator, assim como o FVI anterior é muito rico em observações e depoimentos. Uma 

das maiores preocupações percebidas diz respeito à falta de integração interforças. Para o en-

trevistado P17, a disputa de poder entre as Forças e a consequente fragmentação entre elas, 

inevitavelmente, afeta o processo de inovações do setor de Defesa. 
 

P17: Há uma fragmentação entre as Forças, uma disputa velada de poder. Espera-se 
gente do meio acadêmico, mais capacitadas, para poder assessorar politicamente e atuar 
na gestão de Defesa. Nós militares somos incapazes de gerir o todo. Somos bons para 
gerir singularidades. Em minha opinião, o MD tem que ser forte. Precisa criar estruturas 
para isso. Ele precisa determinar o que quer e fazer acontecer. Para mim ele deve reali-
nhar e diminuir o poder de auto-gestão das Forças. 

                                                           
49De ideologia: ciência proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy (1754-1836), que atribui a origem das 
ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. (HOUAISS, 2012). 
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Esta fragmentação já havia sido apontada pelo entrevistado P21, quando ele abordou 

sobre o fator “Espírito de Corpo”: “[...] houve dificuldade de aceitação por parte das outras 

Forças de que o Exército conduzisse o processo e assumisse a liderança tecnológica nessa 

área, mesmo concordando que era a Força mais capacitada para desenvolver o projeto”.  

 

No mesmo sentido, o entrevistado P11 comentou sobre a fragmentação interforças e 

acrescentou sobre aquela que existe no interior da Marinha: “Há uma fragmentação não só 

entre as Forças, mas internamente também. Por exemplo, o CTMSP não pertence ao  sistema 

Sec CTM. Esta é uma questão sensível e difícil para a Marinha. Ou seja, um dos maiores de-

senvolvedores de P&D não está contido na estrutura de C&T da Marinha. Tem algum tipo de 

interface, mas é complexa”. 
 

No âmbito da Aeronáutica, o entrevistado P6 argumentou que:  
 

P6: A interação no nível interforças envolve valores. A gente [Forças Armadas] não fala 
mesma linguagem.  E, por essa razão, a FAB acaba sendo estuprada pelo MD. É a resis-
tência da FAB que gera este estupro. Por exemplo, vai acontecer agora no Exército: a 
questão da mulher na AMAN, sabemos que é um tabu. Eu conheço bem o Exército, penso 
que eles não concordam muito e aparece alguém de cima pra baixo e impõe, não é as-
sim? Então, eu vejo muitas coisas acontecerem assim na FAB. Ou seja, a resistência é 
muito grande nas forças. O MD se sente uma força só guerreando com três Forças. Uma 
hora acaba empurrando goela abaixo. 

 

No mesmo sentido, o entrevistado P17 também comentou sobre a fragmentação e apon-

tou outro aspecto sensível: a falta de unidade de comando no nível MD.  
 

P17: Aqui no Brasil, nós (militares) somos segmentados. Nem os militares formados pelo 
CPEAEx (Curso de Política e Alta Administração do Exército) saem com uma visão de 
Defesa. Eles saem com uma visão de Exército. E, ainda assim, não sei nem se com uma 
visão adequada sobre o Exército, pois quando você só vê uma parte do todo, você fica 
com uma visão errada. O contribuinte não vê Exército, vê Defesa. O Governo vê Defesa, 
ele não vê Exército. No Reino Unido, eles possuem os mesmo problemas que nós de corte 
de recursos. A diferença é que lá todo mundo entende o seu papel e os militares estão, de 
fato, subordinados ao meio político. A classe política ao fazer cortes, não faz sem estudar 
as reais consequências daqueles cortes. Tudo tem um propósito de nação e não de parti-
do ou de classe profissional. A política diz claramente pra onde vai caminhar. Nós aqui 
não temos política de Estado, mas de governos. Isso já começa a ser ruim. Os militares, 
com isso, têm dificuldade de acreditar nesse tipo de programa. Ou seja, lá não há visão 
fragmentada. Há uma unidade de comando e de pensamento. A política e a estratégia são 
feitas com olhos no futuro. 

 

Corroborando os argumentos anteriores, o entrevistado P21, comentando sobre autono-

mia ou independência das Forças Armadas, argumentou sobre a tibieza do Ministério da De-

fesa: 
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P21: A não existência de um ODG nível MD gera reflexo nas Forças. A principal conse-
quência é a incapacidade de arbitrar e distribuir atribuições para as Forças. Falta Uni-
dade de Comando. Cada um atua dentro da sua seara. Com isso, corre-se o risco de vá-
rios fazerem a mesma coisa ou alguma coisa deixar de ser feita. 

 

Esta dificuldade que o MD possui de se impor aparece nos depoimentos da maioria dos 

entrevistados, os quais comentam sobre a singularidade das Forças e o sentimento de inde-

pendência que ainda existe. Esta questão, também, é vista por membros das indústrias que têm 

a expectativa de um MD fortalecido. Presidentes, CEOs e gerentes de grandes e pequenas 

empresas deixaram clara esta necessidade em seus depoimentos: 
 

O CEO de uma empresa multinacional que tem contrato com as Forças Armadas, entre-

vistado P12, argumenta que: 

 

P12: Embora o Brasil ainda não tenha uma política de compras governamentais adequa-
das, parece haver uma tentativa de solução. Entretanto, se eu fosse o responsável pela 
Defesa, eu colocaria apenas um interlocutor para tomar as decisões relacionadas ao se-
tor de CT & I nas Forças Armadas. Eu não deixaria cada Força ir para uma direção. Até 
porque você não sabe qual é o lado correto entende. Agora está se falando em Estado-
Maior combinado, então, não tem como ter doutrinas diferentes. Por mais que existam as 
especificidades de cada força, há muita coisa passível de integração. Eu não sei se isso é 
o correto o que estou falando, mas é a minha percepção. 

 

Além da fragmentação acima, o Gen Amarante fez um comentário importante ao falar 

sobre a falta de unidade de comando no nível estratégico: “Para se desenvolver inovações na 

Defesa é preciso desenvolver uma série de atividades (prospecção, capacitação de recursos 

humanos, busca de financiamento, parcerias e cooperação). Hoje, quem é que coordena isso 

fora das Forças? Falta um órgão de coordenação efetiva”. Este aspecto já havia sido explo-

rado pelo entrevistado P17 em seus depoimentos. 
 

É possível interpretar que a falta de unidade de comando e de domínio do MD em al-

gumas questões é sentida pelo segmento industrial. O depoimento do gerente de novos negó-

cios de uma empresa de médio porte do segmento de Defesa, entrevistado P35, dá respaldo a 

este argumento: 
 

P35: Acho que o MD deveria intervir mais no sentido construtivo. No sentido de dar um 
apoio maior às empresas inovadoras. Muitas vezes a gente trabalha, articula interna-
mente aqui, para tentar criar um apelo mais forte para a Defesa, mas falta um apoio po-
lítico para dar um peso maior ao nosso setor. Por exemplo, a empresa fez uma avaliação 
conceitual de um produto, com subvenção FINEP, comprovou que o produto tinha viabi-
lidade técnica e econômica, a gente demonstrou na prática que o produto funcionava.  
Esperávamos, com isso que, o MD fosse intervir, durante as reuniões, no sentido de que 
a FINEP abrisse uma chamada transversal para desenvolvimento do "produto" e isso 
não ocorreu. Isso frustra um pouco a empresa sabe. A gente sabia que a demanda existia. 
Não queríamos ser privilegiados, mas que desse uma priorizada naquela área .... 
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No âmbito do MD, esta preocupação com a independência das Forças e com a falta de 

unidade comando e de domínio do Ministério da Defesa sob certas questões, também, aflora 

nos depoimentos. Entretanto, embora o entrevistado P16 concorde com a existência deste 

problema, ele afirma que algumas medidas importantes estão sendo tomadas e uma delas é a 

criação do SAPID (Sistema de Acompanhamento de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inova-

ção de Interesse da Defesa) que tem, dentre outros, o objetivo de fortalecer a integração entre 

as ICT das Forças Armadas, e dessas com os demais agentes do SisCTID:  

 

P16: No modelo americano, existe um órgão central que regula o dinheiro e indica os 
projetos prioritários para a Defesa, que é o Departamento de Estado da Defesa (DoD). 
Quem vai fazer o projeto? Sendo americano, qualquer um, independente de ser militar ou 
civil, desde que se atenda aos requisitos operacionais impostos. Isso é um sonho né. No 
futuro, espero que o MD adote este procedimento. [...] Claro que toda mudança de para-
digma é complicada, especialmente no setor de Defesa. Nós estamos tentando construir 
algo parecido com a criação do SAPID. Tem gente suando frio por causa deste sistema. 

 
 

O CMG Benttenmuller, Assessor de Inovação do CASNAV concorda com os argumen-

tos de que o MD tem que ter um posicionamento mais proativo nos assuntos de inovação. No 

seu entender algumas iniciativas importantes vêm sendo implementadas e quando o assunto é 

a centralização de recursos, há reações das mais diversas.  

 
Benttenmuller: Acho que a integração é viável e necessária, mas ela não ocorrerá no 
todo de imediato e será botton up. A RETID e o SAPID são um início. Temos o rádio de-
finido por software (RDS), que um projeto conjunto, liderado CTEx, com participação 
ativa do CASNAV. Mas, se o MD quiser ter sucesso, não poderá impor nada e sim iniciar 
um trabalho de motivação, o SAPID é uma tentativa de fazer isso. Um processo parecido 
está acontecendo na Marinha. Nós também estamos centralizando e isso envolve uma 
disputa de poder danada. E , por isso, tem que ser devagar pois as pessoas são resisten-
tes. O processo de integração será lento, mas ele vai acontecer. [...] Eu participei da in-
tegração operacional e foi muito complicado, mas nós avançamos. Por outro lado, penso  
a integração da C&T vai ser mais fácil. O MD deve iniciar pelo planejamento estratégi-
co da C&T com a participação das três forças. Montando um sistema de prospecção tec-
nológica conjunto. Realizando eventos conjuntos. Por exemplo, o Radar Saber não aten-
de à marinha, mas podemos verificar como pode atender. Trabalhos conjuntos são fun-
damentais. 

 

O entrevistado P8, que também concorda com a existência de fragmentação e indepen-

dência, chama a atenção para outra iniciativa que está sendo tomada pelo MD para tentar re-

verter este processo: 
 

P8: O MD está viabilizando alguns projetos comuns no nível MD: VANT, Helicóptero, 
DQBN por exemplo. Para a condução dos projetos, em primeiro lugar, o Ministério dia-
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loga com as Forças, obtendo informações sobre a existência de especialistas para serem 
gerentes dos projetos. Em seguida, publica-se a decisão no DOU (Diário Oficial da Uni-
ão), designando uma das Forças para liderar o processo. Ela, então, vai verificar a exis-
tência de especialistas das três  Forças para, em conjunto, escreverem os ROC (requisi-
tos Operacionais Conjuntos),trabalhando de forma integrada. Claro, isso dá alguns gri-
los às vezes né, pois ao designar uma Força a outra reage por que queria conduzir aque-
le processo. São disputas por status e recursos. 

 

Um Oficial do MD, que preferiu não se identificar, quando perguntado sobre o papel de 

domínio que o MD deveria exercer sobre as Forças, já que ele é um órgão político, que deve-

ria ditar as metas e diretrizes para o setor de Defesa, argumenta que:  

 

 “Não é fácil vencer as barreiras à integração. Por exemplo, o MD designou uma co-
missão para estudar a transferência da Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro para 
Brasília. Quando a comissão chegou a uma conclusão e já estava estudando as possíveis 
cidades, chegou uma determinação do alto escalão político mandando suspender. O MD 
também não tem autonomia completa. Há interferência do nível político. [...]mas quando 
o MD quer que um determinado projeto seja desenvolvido, ele age no sentido de aportar 
recursos, financeiros ou não, e dá as diretrizes de implantação” (sem identificação). 

 

O Presidente da Visiona Nelson Salgado reconhece a falta de integração das Forças no 

que tange as questões de C&T, mas ressalta que este não é um privilégio do Brasil. Em suas 

pesquisas, realizadas em diversas nações da Europa, da Ásia e nos EUA, para implementação 

da Visiona, ele notou que as forças armadas definiram padrões de comunicações distintos, o 

que demonstra as dificuldades de integração em matéria de P&D: 
 

Nelson Salgado: Em geral, no mundo todo acontece isso, inclusive nos EUA, Marinha, 
Exército e Aeronáutica definiram padrões diferentes para as suas comunicações, o que 
faz com que seja muito difícil conseguir integrar os sistemas. No Brasil, nós estamos ten-
do uma oportunidade única, pois o SISFRON e o SISGAAZ estão nascendo juntos e ainda 
não está definido como será a cobertura satelital. Eu acho que o MD agora tem que aju-
dar nisso, por que isso pode dar um grande ganho para as Forças. Mas, para que isso 
ocorra, é necessário que as instituições de pesquisa das três Forças do Brasil sentem 
numa mesma mesa e dialoguem sob o comando do MD. 

 

Para ele, no entanto, a solução passa pelo diálogo e pela busca de harmonia: 
 

Nelson Salgado: As pessoas são muito mais empáticas quando elas entendem o problema 
dos outros. Fazer com que as pessoas transitem ou compartilhem coisas é extremamente 
importante. Eu acho que um bom caminho é desenhar os projetos conjuntos. Acho que is-
so ajuda a trazer harmonia para a organização. A Embraer passou por processos que 
ajudaram a trazer harmonia: a crise com a eminente morte da empresa; o dolorido pro-
cesso de implantação do sistema de gestão SAP50 e, mais recentemente, a Embraer lan-
çou um programa de gestão (qualidade e excelência), baseados nas tecnologias japone-

                                                           
50SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados) é um software de Gestão Empresarial 
criado por uma empresa alemã. No Brasil, o SAP é um sistema é utilizado por empresas como:  
CEMIG, Embraer, Bunge, Usiminas, Petrobras e Braskem. 
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sas,  onde cada vez mais a empresa é incentivada a se enxergar através de processos e 
procurar a ineficiência desses processos. Eu acho que a Defesa deveria fazer um exercí-
cio de olhar o processo como um todo. Por que não é tudo que precisa ser integrado. É 
preciso achar aqueles pontos que são cruciais de serem integrados. É preciso identificar 
os pequenos processos que atravessam toda a organização (no caso a Defesa). Para isso, 
você precisa encontrar pessoas que tenham o desprendimento e com conhecimento pro-
fundo dos processos. O mais difícil é encontrar pessoas que, ao mesmo tempo, que te-
nham o entendimento do nível operacional e consigam ter uma visão estratégica. Este foi 
o problema que a Embraer gerou quando foi implantar a primeira versão do SAP. A Em-
braer colocou pessoas que tinham um conhecimento muito detalhado do operacional e 
quase nenhum ou zero do estratégico. Então o processo acabou justamente refletindo a 
fragmentação das áreas. 

 

Na mesma direção apontada pelo CEO da Visiona, o entrevistado P13, que trabalhou 

durante dois anos no MD, concorda com a afirmação de que é fundamental haver mais intera-

ção entre os agentes, mas destaca que o MD teria muita dificuldade para assumir o papel de 

líder no momento atual. 
 

 

P13: Não é a maneira como as Forças interagem com o MD e sim como o MD interage 
com as Forças. Enquanto os departamentos do MD forem compostos por oficiais gene-
rais das Forças, eles darão prioridades para aquilo que eles viveram a vida toda. [...] 
não adianta achar que o MD vai cumprir o mesmo papel que as Forças fazem hoje, pois 
ele não conseguiria chegar nem perto disso atualmente. Primeiro, por que não sabe aon-
de quer chegar. Segundo, por que está ofuscado pelas Forças. Diferente daqui, no DoD, 
são executados programas conjuntos das Forças de desenvolvimento da doutrina e de ci-
ência e tecnologia. 

 

 

Além da fragmentação interforças, chama a atenção, também, pela quantidade de obser-

vações e depoimentos que abordam a questão, o distanciamento entre os que se dedicam às 

inovações tecnológicas e os que dominam as inovações não-tecnológicas. 

Em uma pesquisa realizada em 1971, o General Casales já havia identificado esta ques-

tão ao investigar sobre a atitude conformista do Exército Brasileiro e do País na época.  
 

Na praça General Tibúrcio, situa-se as duas escolas de mais alto nível da 
Força Terrestre. Ao norte, a ECEME prepara os planejadores estratégicos, táticos e 
administrativos. Ao sul, o IME prepara os planejadores técnicos. A desintegração é 
quase total. Os projetos do IME, se comentados na ECEME, são tratados como fic-
ção científica. Os da ECEME, se comentados no IME, são considerados teorias in-
consequentes. Os táticos desconhecem a capacidade tecnológica do Exército. Os 
técnicos desconhecem o emprego tático dos equipamentos que concebem (Casales, 
1971, p.13). (Grifo do autor). 

 

Quando o Gen Casales escreveu o texto acima, ele reforçou a importância do casamento 

entre as inovações tecnológicas e não-tecnológicas e demonstrou que não deveria haver uma 

relação de domínio ou de disputa entre planejadores estratégicos, táticos ou técnicos nesta 

área. 
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O entrevistado P24, ao ser inquirido sobre a existência de associação entre inovação 

tecnológica e não-tecnológica, comentou: 

 

P24: Existem ligação sim, mas muito tênue. A publicação IG 20-12 prevê uma serie de 
documentos, chamados de elementos de definição. Eles são elaborados pelo EME com a 
contribuição de engenheiros militares. Entretanto a interação é muito pequena, com re-
flexos negativos para o sistema. Basta você olhar para o fosso existente entre a ECEME 
e o IME. Parece que a distância entre estes dois estabelecimentos de ensino é muito mai-
or que a praça General Tibúrcio. Em realidade, parece que tem mais de 300 quilómetros.  

 

O entrevistado P23 comentou sobre esta mesma questão, alegando haver um receio do 

setor operacional, cujo foco está sob as inovações doutrinárias, de que o setor de C&T desen-

volva projetos que não atendem às demandas das Forças. 

 

P23: Há um receio do setor operacional de que os engenheiros desenvolvam projetos que 
não interessem ou que não trarão benefícios ao poder de combate da forma imaginada 
pelo setor operacional. Há um receio de descentralizar recursos ao DCT, pois acham 
que o órgão vá desenvolver “rolhas” (produtos supérfluo) que não são importantes para 
a Força. Um receio de que na hora de prestação de contas do DCT ao EME chega-se a 
conclusão de que se gastou muito para uma coisa que o EME não estava querendo. No 
entanto, a gente precisa superar este medo, pois só fazendo isso é que a gente tem chance 
de superar o tal do hiato tecnológico em relação aos outros países que possuem produtos 
de Defesa. 

 

Corroborando com a ideia de fragmentação entre as inovações tecnológicas e não-

tecnológicas, aparecem as seguintes falas: 
 

TC Cosentino: Acho que a grande sacada para a gestão das inovações no setor de Defe-
sa é poder agir de forma matricial com os atores. É preciso colocar na mesma equipe 
pessoas com perfil para gerar inovações tecnológicas e não-tecnológicas e fazê-las inte-
ragir. 

 

Giovanni D’Ambrósio: A doutrina das Forças não são integradas, o que é compreensí-
vel até certo ponto, mas há coisas que poderiam ser integradas. E, o agravante é que as 
inovações na área de ciência e tecnologia são dependentes desta integração. Por exem-
plo, a doutrina da Infantaria Fuzileiros Navais, na Marinha é diferente da do Exército. 
Então, quando a gente apresentou a viatura Guarani para os fuzileiros, eles reagiram e 
disseram que o carro não serve para eles, pois o Grupo de Combate (GC) deles é com-
posto por onze homens, então o carro deveria ter espaço para treze. Nosso carro é ape-
nas para 11 militares (9 do GC + 2 tripulantes). Então, a gente já percebeu aí que há um 
certo distanciamento na área de doutrina. E se, existe este distanciamento na área de 
doutrina, imagina no setor de Ciência e Tecnologia. 

 

Cel Regis: A relação da doutrina com a ciência e tecnologia é muito forte. A C&T é uma 
das  fontes da evolução da doutrina. Por exemplo, o termo Poder Aéreo mudou para Po-
der Aeroespacial e a decisão foi com base na evolução tecnológica. Mas, as inovações 
doutrinárias têm outras fontes além da C&T. Por exemplo, o termo superioridade aérea 
evoluiu para controle do ar. Isso veio da necessidade de integração para as operações 
com as outras Forças. A superioridade aérea pura é por vezes utópica. Já o controle do 
ar tem uma gradação: supremacia, superioridade aérea local e situação aérea favorável. 



 

233 

Nos três níveis, as principais variáveis são o tempo em o que o Poder Aeroespacial con-
segue impedir as ações do inimigo, a área a ser assegurada e a possibilidade ou não de 
intervenção do adversário nesta área. A demanda pode vir, ainda, do poder político, co-
mo foi o caso da  lei do abate, por exemplo. Pode vir, também, de uma experiência inter-
nacional, , a gente tem aproveitado muito da Doutrina OTAN. E por fim pode vir de 
exercícios conjuntos, onde as demandas Botton up....há coisas que vem da Infantaria da 
Aeronáutica. 
 

O entrevistado P21, comentando sobre esta questão da fragmentação existente entre 

planejadores estratégicos, táticos ou técnicos (inovações tecnológicas e não-tecnológicas), 

argumentou que deveria haver maior ligação entre os sistemas de doutrina, em tese gerencia-

do por militares do segmento operacional e os sistemas de ciência e tecnologia, cuja gestão se 

faz pelo pessoal técnico. Segundo ele: 
 

P21: Com a reestruturação do MD, criando o EMCFA, a tendência é haver maior apro-
ximação entre o SIDOMC e o SisCTID. No entanto, o que observamos hoje é que o 
EMCFA não funciona como um ODG do MD e sim um Cmdo de Op das FA. No MD, ine-
xiste um órgão ODG como existe em cada uma das Forças. Em consequência, há uma 
fragmentação de esforços entre SEPROD e EMCFA. O EME entende que a contraparte 
dele é o EMCFA e não esteja vocacionado para tratar com a SEPROD. Diferentemente 
do que ocorre nas Forças, no MD não há  uma ligação ou um acoplamento das inova-
ções tecnológicas com a doutrina. 

 

Neste sentido, vale a pena observar o depoimento do Cel Castelo ao comentar sobre um 

domínio aceitável da área militar operacional sobre a área técnica: “Existe um domínio aceitá-

vel do pessoal da área operacional sobre o do segmento de C&T. O domínio é aceitável, uma 

vez que o setor operacional desenvolve a atividade fim. No entanto, isto causa uma fragmen-

tação indesejável”.  
 

Síntese parcial do fator dominância 

Os principais Fatores Inibidores, relacionados ao fator “Dominância, levantados na 

pesquisa foram: a disputa velada por recursos entre as Forças; a concorrência e competição 

entre Forças; a fragilidade do MD em relação às Forças; a dificuldade de estabelecer Unidade 

de Comando; a supremacia do sistema de doutrina sobre o de ciência e tecnologia e a, conse-

quente, desconexão entre o sistema de inovação tecnológica e não-tecnológica; a falta de 

harmonia entre os sistemas citados, tendo como principal reflexo a ocorrência de esforços 

difusos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 Em relação à fragmentação e ao sentimento de independência expostos, parece existir uma 

luta simbólica entre planejadores estratégicos, táticos e técnicos, entre os que vestem unifor-

mes de cores diferentes e entre os que trajam fardas ou não.  
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 Lembrando que, para Bourdieu (2001a), a estruturação das mentalidades, ou seu processo 

de construção, implica aceitar a presença de luta nos campos de poder. As diferentes classes e 

frações de classes envolvidas nesta luta simbólica buscam, inevitavelmente, impor a definição 

do mundo social em conformidade com seus interesses (BOURDIEU, 2001a).  

 Toda dificuldade de interação apresentada pode ser minimizada ou eliminada pelo diálogo 

e pela busca da harmonia, tendo como líder deste processo o Ministério da Defesa. 

 

f) Hierarquia 

Pode-se afirmar que a palavra hierarquia tem dupla origem: deriva do grego hieros (sa-

grado) e do arché (poder, comando), que pode ser traduzido como "poder sagrado"; e do latim 

hierarchia que, na hierarquia eclesiástica indicava “divisão de anjos por ordem de importân-

cia” (CUNHA, 2010; HOUAISS, 2012) 

A hierarquia está fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um 

conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus suces-

sivos de poderes, de situação e de responsabilidades (HOUAISS, 2012). 

No segmento militar do setor de Defesa, o conceito de hierarquia é definido pela Lei Na 

6880 (Estatuto dos Militares) e significa a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, den-

tro da estrutura das Forças Armadas. A hierarquia e a disciplina são a base institucional d as 

Forças Armadas. Para o estamento militar, o respeito à hierarquia é natural e espontâneo, sen-

do, também, fundamental acatá-la.  

No contexto desta pesquisa, o fator hierarquia deve ser entendido como um conjunto de 

valores que enfatizam a legitimidade da definição e distribuição hierárquica de recursos e de 

papéis sociais na organização (TAMAYO et al., 2000, p.300; Oliveira e Tamayo, 2004). Den-

tre os fatores que compõem este FVI estão: obediência; influência; responsabilidade e poder. 

Assim como em Oliveira e Tamayo (2004), o fator “Hierarquia” está em uma das ex-

tremidades do Eixo B, da Figura 33, hierarquia versus estrutura igualitária, conforme abor-

dado anteriormente. Por esta razão, aqui, serão apresentados os depoimentos que interessam a 

ambas dimensões. 

Sloane (2007, p.24) chama a atenção para um aspecto importante a ser considerado pe-

los gestores da inovação no setor de Defesa. Segundo ele, para que um agente seja inovador, 

não basta, apenas, investir em pessoas, é preciso olhar para dentro da organização. A estrutura 

hierárquica da organização pode ser o inibidor do processo de inovação. “Isto porque as pes-

soas que estão em baixo na pirâmide organizacional sentem-se inibidas em propor ideias desa-

fiadoras, temendo “desafiar” seus gestores”. 
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Durante a pesquisa de campo realizada, buscou-se investigar sobre esta assertiva de 

Sloane (2007). Foi possível constatar a existência de entrevistados que concordam e que dis-

cordam de seu ponto de vista. O Professor Itamar, por exemplo, é um dos que não comunga 

da mesma ideia: 

 

Professor Itamar: Eu não creio que a disciplina e a hierarquia atrapalhem o processo 
de inovação. Por vezes, a disciplina pode ser considerada importante para se estabelecer 
parcerias. Uma empresa não vai fazer parceria com uma organização sem disciplina. Da 
mesma forma a hierarquia. Empresas de grande porte, consideradas inovadoras, possu-
em estrutura hierarquizada. 

 

Da mesma forma, o TC Eduardo, também, não concorda com o argumento de que a hie-

rarquia barra a inovação. Para ele, é o mau uso da hierarquia que acarreta isso: 
 

TC Eduardo: Não creio que o conceito hierarquia atrapalhe. Se você tomar como exem-
plo as empresas Apple e Embraer, que são inovadoras em sua essência, elas têm uma ca-
deia hierárquica. O problema é que a hierarquia traz o uso do poder. O mau uso do po-
der atrapalha sim. A cultura organizacional que está subjacente nesse processo de hie-
rarquia é que atrapalha. Exemplo: um Capitão tem uma ideia brilhante e inovadora, em 
função de sua posição hierárquica faz-se necessário ao levar suas ideias aos seus supe-
riores. Nesse processo, não é raro as ideias serem barradas. Isso ocorre por várias ra-
zões: ou por que seu superior não gostou da ideia e não deu sequencia; ou por que não 
foi dada a prioridade necessária; ou mesmo por que ele nem foi escutado. Enfim, o mau 
uso da hierarquia é que não favorece a inovação. 

 
No mesmo sentido, o TC Cosentino acredita que a hierarquia tanto pode favorecer a 

inovação, quanto pode atrapalhar. Favorece na medida em que as interações são realizadas 

com consentimento dos postos mais elevados da organização e desfavorece quando ela está 

associada a dos vícios da liderança: vaidade, ambição, favorecimento (bom-mocismo) etc. 
 

TC Cosentino: A hierarquia pode ajudar e pode atrapalhar. Depende da personalidade 
de quem está nos postos mais elevados. O problema é o mau uso ou uso associado à vai-
dade. Às vezes um militar mais moderno tem mais capacidade de tocar um projeto. Por 
isso, eu acredito que a inovação necessidade de uma estrutura matricial ou em rede, cujo 
ponto nodal fosse o MD. Não o órgão de controle, mas o ponto de toque, o ponto central. 
Talvez com um NIT central no MD e as demais ICTs vinculadas a ele. 

 

Por outro lado, o entrevistado P26 concorda com Slane (2007). Para ele, a inovação so-

fre sim influência negativa da hierarquia:  
 

P26: Em minha opinião a estrutura departamental e a hierarquia acabam atrapalhando 
as atividades do processo de inovação. Por exemplo, o IME necessita avançar rapida-
mente na questão da proteção do conhecimento. Aqui a produção científica é muito mai-
or e mais dinâmica do que em outras ICTs do DCT. Nós estávamos brigando para apro-
var as normas, mas não contávamos com o entendimento dessa questão pelos nossos ór-
gãos superiores. Isso acabou atrasando o processo. Com muito custo, você tem que ficar 
implorando, justificando, convencendo e daqui a pouco as pessoas mudam, aparecem ou-
tros e você tem que fazer o mesmo processo. É complicado!.  
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Concordando com os argumentos de que a hierarquia pode obstar o processo de inova-

ção, o entrevistado P21 argumenta que o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Inte-

resse da Defesa (SisCTID) não funciona adequadamente por falta de mecanismos capazes de 

suplantar as dificuldades motivadas pela estrutura hierarquizada:  
 

P21: Em minha opinião, o SisCTID é ineficiente devido à cultura hierarquizada das FA. 
A hierarquia é incompatível com o fluxo de informações e de ações e a dinâmica que é 
requerida para o Sistema de C&T. Até que haja mecanismos específicos para o relacio-
namento interinstitucional nesta área e de alguma forma com critérios próprios e dife-
rentes daqueles já praticados na área operacional ou logística, ela vai ocorrer com pre-
juízo neste modelo atual. Para exemplificar, eu cito o caso das REPID. Discute-se. Le-
vantam-se as principais medidas. Mas, na hora da concretização, as medidas deliberadas 
nas reuniões não são seguidas pela cadeia de comando. 

 

O Cel Castelo, também, argumenta que a hierarquia causa importantes prejuízos para 

inovação por possibilitar que pessoas não qualificadas ou pouco qualificadas, mas de posto 

hierárquico elevado, se tornem chefe de projetos:  
 

Cel Castelo: Nem sempre a pessoa com perfil mais adequado e com maior capacidade 
para tocar um projeto é o chefe do projeto. Por isso, a meu ver, a hierarquia traz prejuí-
zos importantes para o sistema. Superiores hierárquicos nem sempre são os mais qualifi-
cados. Outro aspecto é que os militares qualificados nem sempre conseguem continuar 
trabalhando em seus projetos devido ao fluxo de carreira (cursos, estágios, escola de 
comando, comando etc.). 

  

Neste aspecto, apontado pelo entrevistado acima, sobre a necessidade de a gerência de 

projeto ser conduzida por agente de elevada capacidade profissional em detrimento de ser o 

de maior posto, há convergência de pensamento entre os entrevistados de pontos de vista dis-

tintos. Por exemplo, ambos P21 e P23, acreditam que a hierarquia pode acabar forçando com 

que pessoas de elevado nível hierárquico, mas de baixa capacitação técnica, ocupem postos-

chave para a inovação, como a gerência de projetos.  
 

P23: Somada a esta questão da hierarquia está a gestão de recursos humanos. Muitas 
vezes o que ocorre é que aqueles que ocupam os postos-chave na organização não são 
capacitados para isto. Eles só ocuparam aquele cargo por que são mais antigos na hie-
rarquia militar. Dependendo da personalidade desta pessoa, ele vai se esconder ou se de-
fender em sua hierarquia, não permitindo ou não gerando debates e interações que seri-
am fundamentais ao processo de inovação.  

 

Contribuindo com a fala exposta acima, observar-se, no depoimento do entrevistado 

P26, como a questão da hierarquia pode interferir na seleção dos interlocutores do processo de 

inovação. Muitas vezes, pessoas com poder de decisão não dominam o conhecimento indis-

pensável para a discussão dos assuntos.  
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P26: Eu participei de um grupo que discutiu a implantação da Lei da Inovação. Partici-
param da reunião os representantes do DCT e de suas OMDS. Só que a falta de entendi-
mento e de unidade de pensamento sobre o tema era tão grande que depois de seis meses 
do grupo de trabalho, não se chegou a muitas conclusões. As pessoas que participaram 
não tinham o conhecimento básico. As discussões eram muito superficiais. E eu era te-
nente ainda né, então não tinha voz”.  

 

 

 

 

 

 

Síntese parcial do fator hierarquia 

Os principais Fatores Inibidores, relacionados ao fator “Hierarquia, levantados na pes-

quisa foram: o mau uso da hierarquia e do poder; e a ocupação de postos-chaves para a inova-

ção por pessoas de maior posto hierárquico sem a devida qualificação para tal. 

 Em relação à assertiva de Sloane (2007) sobre a estrutura hierárquica das organiza-

ções, verificou-se, porém, que não há um consenso sobre a influência da hierarquia sobre o 

processo inovativo. Os entrevistados que concordam com o ponto de vista, indicam que, em-

bora a hierarquia seja um dos “pilares da Forças Armadas”, ela contribui para barrar as inova-

ções botton-up51. E, os que discordam, afirmam que não são raros os casos de empresas ino-

vadoras que possuem estrutura hierarquizada. Os dois grupos, contudo, convergem na crença 

de que é o mau uso da hierarquia que afeta negativamente a inovação. Também há consenso 

de que a departamentalização pode frear a inovação, quando a comunicação interdepartamen-

tal falha ou é ineficiente e ineficaz. Neste sentido, organizações que têm estruturas com o FVI 

“Igualitarismo” melhor desenvolvido são mais propensas às inovações. 

  

7.1.3 Síntese parcial dos Fatores Valorativos para Inovar (FVI) 
 

 

 

 

A pesquisa ratificou a existência dos fatores valorativos para inovar no setor de Defesa e 

sua influência sobre os Interesses dos Agentes. Verificou-se que, em torno de cada fator, 

aglomera-se um conjunto de valores, que influenciam as preferências dos agentes quando eles 

estão buscando interagir para inovar. 

 Conforme apontavam os estudos de Tamayo e Schwartz (1993, p.330) e Tamayo e Borges 

(2001, p. 343), foi possível averiguar que os valores organizacionais, aqui condensados em 

FVI, são como "princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a condutas ou 

metas organizacionais desejáveis, que orientam a vida da organização e estão a serviço de 

interesses individuais, coletivos ou ambos”.  

                                                           
51É a inovação que surge em qualquer lugar no interior da empresa. Todos são bem-vindos a participar na 
inovação bottom-up. (GAYNOR 2002, p.51). 
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 A lista de fatores, inspirada na metodologia de Oliveira e Tamayo (2004), pode ser vista no 

Apêndice B. Ela está representada na Figura 34 abaixo, com intuito de facilitar a visualização 

dos principais ensinamentos colhidos. 

Os depoimentos e as observações indicaram os seguintes fatores como indutores de ati-

tude favorável à inovação em Defesa: Espírito de Corpo; Autonomia; Realização; Resiliên-

cia; Proatividade; Confiabilidade; Igualitarismo; e Harmonia. Como inibidores ou mantene-

dores do “status quo” destacam-se: Conservadorismo; Segurança; Domínio; Hierarquia; 

Vaidade; e Normatização (Figura 34).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 34 – Estrutura dos Fatores valorativos para Inovação final 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

Em relação à lista de valores apresentada inicialmente no referencial teórico, observa-

ram-se sensíveis diferenças. O fator Estimulação teve seus valores diluído pelos demais fato-

res e foi retirado da relação final de FVI. Além disso, não foi possível verificar, nesta investi-

gação, a existência da dimensão autonomia versus conservadorismo (Eixo C da Figura 33). 

Para este trabalho, tal dimensão não faz sentido, pois o FVI “Autonomia” estaria em oposição 

a valores como dependência, formalidade, obediência, que não estão inseridos no FVI “Con-

servadorismo”. 

Constatou-se elevado “Espírito de Corpo” entre as Forças. Entretanto, também, foi no-

tado um forte sentimento de independência e isolacionismo, fazendo crer que há uma confu-
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são entre espírito de corpo e corporativismo. Esta situação é agravada pelo excesso de auto-

nomia das Forças. O fator “Autonomia”, também, é considerado indutor da atitude inovadora, 

mas o seu excesso causa o que se convencionou chamar de isolacionismo, que é o excesso de 

autonomia e independência.  

Entende-se que a organização deve dar o máximo de autonomia possível aos seus cola-

boradores (civis ou militares) sem, contudo, comprometer os objetivos organizacionais. Ou 

seja, não se trata de oferecer independência individual, mas sim em conceder “autonomia co-

letiva”. A independência individual pode levar a um processo de insubordinação e, para que 

isso não ocorra, as metas da organização devem ser claras e não limitantes da criatividade 

individual. 

Neste sentido, seria importante que houvesse um espírito de corpo da Defesa, que ainda 

não há, especialmente, no que tange ao setor de C&T que é aquele que gere as inovações tec-

nológicas. A maioria dos entrevistados acredita que o Ministério da Defesa deveria se impor 

como coordenador do sistema setorial de Defesa, o que não significa intervir nas Forças, mas 

sim de direcionar os esforços do setor. 

Neste ponto, vale a pena chamar a atenção para os principais Fatores Inibidores, relaci-

onados ao FVI “Dominância: disputa velada por recursos entre as Forças; concorrência e 

competição entre Forças; a fragilidade do MD em relação às Forças; a dificuldade de se esta-

belecer Unidade de Comando; a supremacia do sistema de doutrina sobre o de ciência e tecno-

logia e a, consequente, desconexão entre o sistema de inovação tecnológica e não-tecnológica; 

a falta de harmonia entre os sistemas citados, tendo como principal reflexo a ocorrência de 

esforços difusos em pesquisa e desenvolvimento. 

Para vencer os óbices levantados no FVI “Dominância”, há necessidade de harmonia 

entre os agentes. O FVI “Harmonia” é capaz de gerar a atitude inovadora que se espera para o 

setor. É preciso maior integração; interdependência; colaboração ética; tolerância e outros 

atributos que o desenvolvimento deste fator pode trazer ao setor. No entanto, para se conse-

guir isto, faz-se necessário um desprendimento de algumas tradições e de resistência a mu-

danças, o que não significa relegar acervo acumulado de conhecimentos e valores que dão 

suporte ao aparato militar. É desejável a criação de um ambiente em que o FVI “Conservado-

rismo” seja minimizado e que não se temam as novas ideias, conforme diziam o Marechal 

Castelo Branco e o general Helmut von Moltke. 

O sentimento de independência das Forças e a desconexão entre as inovações tecnológi-

cas e não-tecnológicas, acima citados, geram fragmentação no sistema de inovação de Defesa. 
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Tais óbices não decorrem somente dos fatores acima apontados, mas também de outros fato-

res como o FVI “Vaidade Obscurantista”, que está entre os fatores inibidores da atitude ino-

vadora. 

A vaidade, quando associada ao corporativismo ou ao individualismo, geram compor-

tamentos que induzem a busca apenas pela satisfação pessoal ou de seu pequeno grupo, dei-

xando de lado os objetivos coletivos. Neste sentido, este FVI dificulta a realização de trabalho 

de forma sistêmica, pois a atitude corporativista impede que o individuo ou grupo enxergue-se 

como parte de um sistema maior.  

Outro fator que induz a uma atitude de manutenção do status quo é o FVI “Normatiza-

ção”. O excesso de rigidez, a coerção, a formalidade e o controle, causam timidez e inibem a 

iniciativa. Em relação ao valor disciplina, que compõe este FVI, pode-se dizer que, na forma 

como ela é conhecida para os militares, não inibe as parcerias para inovar. Ao contrário, em 

alguns casos, a parceria só é bem sucedida pela existência deste valor. Destaca-se que o ex-

cesso de responsabilidade e de zelo que advém deste valor podem limitar a inovação. Isso não 

quer dizer que para inovar seja necessário subverter a ordem ou destruir valores. 

O rigor excessivo de normas e legislações aliado a outros fatores como vaidade e domi-

nância geram barreiras significativas ao avanço do setor, ao limitar a iniciativa e a criativida-

de. Além disso, comprometem o desenvolvimento de outro fator: “Realização”. O FVI “Rea-

lização” ou a dificuldade de o inovador atingir a realização, no setor estudado, não vem só de 

aspectos salariais, vem também: do desejo, por vezes não realizado, de trabalhar na área de 

formação acadêmica; do interesse em desenvolver projetos de interesse para o País ou para a 

organização; da falta de infraestrutura laboratorial na organização; do clima organizacional 

inadequado, onde o nível de cobrança se torna maior do que as ferramentas de trabalho ofer-

tadas; de uma política de recompensas, por vezes, desorganizada; e de uma política de recur-

sos humanos que não valoriza adequadamente o inovador. 

Em que pese estes óbices levantados, o sentimento de confiança que reina no âmbito in-

terno de cada Força induz a uma atitude inovadora. No entanto, no nível interorganizacional, 

ou entre os agentes, a confiança não pode ser considerada satisfatória. Conforme foi visto, o 

FVI “Confiabilidade” é caracterizado pela capacidade que indivíduos, grupos ou organizações 

têm para manter uma atitude de confiança, lealdade e credibilidade (“Confiabilidade”) com o 

parceiro, independente das adversidades que surjam no decorrer do processo de cooperação. 

As pesquisas indicaram a relação entre agentes, ainda, é marcada por desconfianças, que pa-

recem estar se diluindo com as iniciativas em curso, exemplificadas ao longo do relatório. 
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De qualquer modo, para superar os obstáculos, todos os envolvidos com os projetos de-

vem estar focados em fatores como “Resiliência” e “Proatividade”, o quais, juntamente com 

o fator “Harmonia”, contribuem para minimizar a força inibidora que dispõe fatores como 

“Normatização”, ”Vaidade” e “Dominância”. 

Em relação à dimensão “Igualitarismo” versus “Hierarquia” é possível dizer que a 

maior parte das organizações das Forças Armadas pende para o lado das estruturas hierarqui-

zadas. Entretanto, estruturas como a COPAC, o CASNAV e o C Dout Ex buscam ser o mais 

flexíveis possível, envidando esforços para trabalhar de forma matricial e em rede, diminuin-

do os efeitos da departamentalização, dando maior importância ao desenvolvimento de valo-

res como democracia; descentralização; cogestão; e equidade. 

Não há consenso de que os valores que permeiam o fator “Hierarquia” sejam totalmen-

te inibidores da formação de parcerias ou mesmo das inovações. No entanto, o mau uso da 

hierarquia, associado a aspectos como departamentalização, comunicações ineficazes e vaida-

de são apontados como nefastos aos processos de inovação, haja vista os óbices que surgem 

deste quadro: ocupação inadequada de postos-chaves; lentidão do processo decisório; centra-

lização excessiva etc. 

Por fim, vale a pena um comentário sobre o fator “Segurança”. Embora este fator tenha 

sido inserido como inibidor da inovação, um mínimo de segurança é indispensável ao proces-

so. Por essa razão, uma parte deste FVI encontra-se acima da linha tracejada que subdivide os 

fatores inibidores dos indutores (Figura 34). Isto por que, embora seja necessário maior nível 

de aceitação do risco, seu controle e minimização, também, são essenciais.  

 

 

7.2 FATORES DE SUPORTE À INOVAÇÃO NA DEFESA (FSI) 
 

Conforme argumentado no Capítulo 5, os Fatores de Suporte à Inovação são constituí-

dos por aspectos físicos, humanos e organizacionais que permitem a criatividade, o aprendi-

zado e o trabalho em equipe no sistema de inovação do setor de Defesa. Em função disto, 

buscou-se investigar quais seriam os fatores “Estimulantes” e quais seriam os “Desestimulan-

tes” para os processos de inovação. Os FSI “Estimulantes” são aqueles que atraem a formação 

de alianças para inovar e os FSI “Desestimulantes”, aqueles que dificultam ou repelem.  

Para efeito de construção do relatório de pesquisa, optou-se por abrir os tópicos de 

acordo com a forma como as categorias apareceram nos depoimentos para não descaracterizar 

a fala dos entrevistados.  O mais lógico, porém, seria separar em apenas dois subitens: FSI 

que motivam ou atraem a formação de alianças (Fatores Estimulantes); e FSI que repelem ou 
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dificultam a formação de alianças (Fatores Desestimulantes). Entretanto, chegou-se á conclu-

são que isto poderia distorcer os dados coletados. 

Assim sendo, esta seção irá abordar sobre as seguintes categorias: a) infraestrutura 

apropriada e em evolução; b) comprometimento da alta gestão versus dificuldade de comuni-

cação; c) timidez do MD na coordenação e gestão das inovações em defesa e consequente 

pulverização de esforços; d) dificuldade de planejamento de longo prazo; e) estrutura organi-

zacional departamental; e f) gestão ineficaz de talentos para a inovação na Defesa. 
 

 

a) Infraestrutura apropriada e em evolução 

Conforme apresentado no referencial teórico, as Forças Armadas possuem um conjunto 

de instituições bastante completo voltadas para inovações em Defesa. Dentre eles, destacam-

se as IES dedicadas à pesquisa no campo científico-tecnológico (inovações tecnológicas), 

mais precisamente o ITA e o IME. Além disso, o conjunto é composto por IES que contribu-

em na geração de inovações não-tecnológicas (doutrinárias), que são: ECEME, a ECEMAR , 

a ESG e a EGN. Tais escolas são destinadas aos altos estudos militares, e além de contribuir 

para a capacitação de oficiais superiores para funções de estado-maior e para o exercício de 

cargos de comando, chefia, direção, investigam, estudam, experimentam e opinam sobre ino-

vações doutrinárias (novos métodos, teorias, planos e doutrinas ou temas de interesse das For-

ças), que ocorrem não só por determinação específica dos seus respectivos Estados-Maiores 

(EMA, EME e EMAER), mas também por iniciativa própria. 

Há, também, os centros tecnológicos de cada Força, com laboratórios especializados e 

no estado da arte, vocacionados à condução de pesquisa aplicada e, ainda, diversificadas ICTs 

destinadas a estudos em áreas complexas como aquelas apresentadas no capítulo 3, que tratam 

de tecnologias de interesse da Defesa (TID) como: fusão de dados (Sistema de Comando e 

Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento -C4IVR); 

microeletrônica e nanotecnologia; sensoriamento via radar; cibernética; hipervelocidade; fo-

tônica; robótica; Energia Nuclear; Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN); e outras.  

Em relação à infraestrutura, os depoimentos dos militares indicam que há um elevado 

grau de satisfação com o que existente nas Forças, o que não significa acomodação, já que 

importantes iniciativas estão sendo implementadas para ampliar a já existente.  

Além da descrição dos sistemas de cada Força que ratificam a sua riqueza de infraestru-

tura, surgiram nas entrevistas do Cel ADES, do Exército Brasileiro, e do CMG Klein, da Ma-

rinha, depoimentos que descrevem parcela de toda a infraestrutura existente. 
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Assim como a infraestrutura das Forças são FSI “Estimulantes” da interação, a das in-

dústrias também atraem as Forças Armadas, conforme indica a entrevista do CEO da IVECO, 

Giovanni D’Ambrósio:  
 

Giovanni D’Ambrósio (CEO Iveco): Na escolha da IVECO para desenvolvimento do 
projeto da viatura Guarani, o que pesou foi a dualidade. Ou seja, a empresa acaba utili-
zando componentes de caminhões comerciais pesados com a Guarani. Assim, a inovação 
não fica só na área militar, ela é transbordada para área civil também. E, por outro la-
do, a empresa também utiliza o know how desenvolvido na área civil no projeto do carro. 

 

Mesmo com a crença de que a infraestrutura de suporte às inovações esteja apropriada 

para o Brasil de hoje, há importantes iniciativas sendo tomadas para ampliar a infraestrutura 

nas Forças. Dentre elas, destacam-se: ampliação do número de engenheiros formados no IME 

e no ITA; e a criação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba, na cidade do 

Rio de Janeiro à semelhança do existente em São José dos Campos, coordenado pela Aero-

náutica.  

A respeito do aumento do número de engenheiros, o então Ministro do MCTI, Aloizio 

Mercadante informou em seu depoimento que: 
 
 
 
 
 

Ministro Aloizio Mercadante: O número de vagas do Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA) será duplicado. A ideia já foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff e 
deverá ser colocada em prática a partir de 2012. O ITA é um dos principais centros de 
engenharia do País e esta medida será  fundamental para reduzir o déficit de mão de 
obra qualificada do Brasil. A China forma um engenheiro a cada quatro graduados, nós 
formamos um a cada cinquenta. Temos que mudar este quadro. 
 

Foi perguntado ao Ministro sobre a não inclusão do IME no programa de ampliação de 

vagas e ele respondeu que, atualmente, o IME não teria condições físicas para a duplicação 

proposta, mas que o Ministério da Defesa estaria envidando esforços para criação de um polo 

tecnológico do Exército e o IME obteria, então, novas instalações: “O IME não tem condições 

físicas, neste momento, para a duplicação do numero de vagas conforme solicitação da Pre-

sidenta. A Defesa (MD) está fazendo esforços para criação de um polo tecnológico e, isso 

ocorrendo, o IME poderá entrar no programa”. 

 
De fato, a falta de espaço para ampliação da infraestrutura do IME foi comentada por 

diversos entrevistados, entre eles: o entrevistado P3, por exemplo, afirmou: 

 

P3: Então, quer dizer, nós somos uma instituição pequena e, é difícil a gente dizer: va-
mos crescer. A gente não tem mais pra onde crescer. O espaço aqui no IME é limitado. A  
gente só tem como aumentar o dimensionamento do Instituto se a gente sair daqui (Praia 
Vermelha) ou se a gente criar novos campus. Mas mesmo aqui (se referindo ao IME), é 
muito difícil a gente quebrar esse paradigma (grifo do autor). 
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De acordo com o General Minicelli, a ideia da criação de um polo tecnológico já existe, 

no âmbito do Exército, desde a década de 1980 e foi sendo aperfeiçoada. 

 

General Minicelli: O projeto de criação do PCTEG e de levar o IME para Guarati-
ba  ganhou força pela necessidade de ter um lugar que pudesse abrigar um número mai-
or de alunos, mas na verdade o projeto é antigo, da década de 80. A diferença é que na 
época nós não tivemos folego para continuar com o projeto, mas o CTEx foi construído 
lá com o que há de melhor. Agora, com todas as melhoria do acesso à região como: a  
inauguração do túnel da Grota Funda e do corredor expresso Transoeste, que liga Barra 
da Tijuca a Santa Cruz, acreditamos que este é o momento ideal para realizarmos o pro-
jeto. O ‘Novo IME’ passará a formar 300 alunos de graduação contra os 100 de hoje. 
[...] Atualmente, o perfil do nosso estudante é outro. Cerca de 50% deles são de outros 
estados, e a Praia Vermelha não tem o espaço ideal para ampliação da infraestrutura e 
construção de alojamentos. Nossa intenção é construir mais de mil PNR (próprio nacio-
nal residencial) para dar suporte aos alunos e instrutores. 

 

Segundo o general Minicelli, o Polo Tecnológico do Exército em Guaratiba (PCTEG) 

será um conglomerado constituído de instituições de Ensino Superior; de pesquisa, desenvol-

vimento e inovação; e de empresas incubadas, que deverão interagem entre si para produção 

material de Defesa (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 35: Organograma do futuro PCTEG  
Fonte: Departamento de Ciência e Tecnologia 

 

De acordo com Brasil (2012c), além do novo IME, está prevista para começar, nessa 

etapa inicial, a construção do Instituto Militar de Tecnologia (IMT), cuja função básica será 
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dar apoio à indústria nacional de Defesa, e do Instituto de Pesquisa Tecnológica Avançada 

(IPTA), que irá trabalhar com a área de inovações, a partir da realização de estudos do futuro 

e visão prospectiva realizados pela AGI (Agência de Gestão da Inovação). Tudo com a finali-

dade de antecipar-se às demandas da Força e buscar a surpresa tecnológica no campo de bata-

lha do futuro.  

A principal característica do polo será o incentivo a uma cadeia produtiva que gere be-

nefícios inteiramente comprometidos com a questão da dualidade tecnológica. 

A atual Diretoria de Fabricação (DF) evoluirá para o Centro de Desenvolvimento 

Industrial (CDI), e será responsável: i) pela fabricação, modernização e revitalização de 

PRODE em complemento à BID; ii) pelo recebimento de tecnologia por mecanismo de direito 

de propriedade intelectual, Offset e outros meios; pela transferência de tecnologia por 

mecanismo de Spin-Off; iii) pela gestão da Incubadora de Empresas de Defesa do Exército 

(IEDEx); pela formação de novas empresas e parcerias por meio de mecanismo de Sociedade 

de Propósito Específico (SPE); e gestão do relacionamento externo (IMBEL, ABIMDE, BID).  

A Diretoria de Serviço Geográfico (DSG); o Centro de Desenvolvimento de Sistemas 

(CDS); o Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx); e o Centro Integrado de 

Guerra Eletrônica (CIGE) permanecerão, a priori, em suas sedes.  

Após a construção do novo IME, então, haverá possibilidade de o Governo continuar com 

seu plano de expansão do número de engenheiros daquela instituição, conforme determinação 

presidencial, apontada pelo Ministro Aloísio Mercadante. De fato, faz parte da complexa 

infraestrutura das Forças, o número engenheiros existentes. A tabela abaixo indica a 

quantidade de engenheiros por Força Armada e, também, o percentual de militares 

engenheiros que são doutores.  
 

                 Tabela 3 – Percentagem de Engenheiros nas Forças Armadas 

Militares Exército Marinha Aeronáutica 

Engenheiros 961 626 531 

% de doutores 15% 20% 23% 

                              Fonte: Ministério da Defesa 
 

Em que pese a expressiva e atraente quantidade de engenheiros nas Forças, alguns  

especialistas concordam com a necessidade de sua ampliação.  O Cel ADES é um dos 

defensores deste ponto de vista. Ele argumenta que o número doutores nas instituições de 
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ensino militar relativamente pequeno se comparado com instituições como COPPE e PUC-

Rio e isso pode comprometer a interação com os demais atores do sistema de inovação: 

 

Cel Ades: A Petrobras faz parcerias com a COPPE, com PUC-Rio, faz poucas com o 
IME. Mas, também, se você for lá verificar, vai ver que eles dispõem de uma infraestrutu-
ra muito maior né. Não dá nem para comparar e nem sei se é o caso de fazer esta com-
paração, mas lá eles tem sessenta docentes doutores só na elétrica, nós, aqui [IME], te-
mos cem engenheiros no total. Ou seja, nós somos uma instituição pequena e não tem pa-
ra onde crescer.  

 

Outras importantes iniciativas estão sendo articuladas pelo Governo para ampliar a 

infraestrutura de ciência e tecnologia com reflexos positivos para as Forças Armadas. O 

Ministro Aloísio Mercadante, durante suas entrevistas, abordou sobre a criação da EMPRAPI 

(Empresa Brasileira de Pesquisas Industriais) e da importância do setor de Defesa para 

aumentar o percentual do PIB em investimentos em C&T: 

 

Ministro Aloísio Mercadante: Nós queremos criar a EMPRAPI (Empresa Brasileira de 
Pesquisas Industriais), nos moldes da conhecida Emprapa, seria a Emprapa das indús-
trias. Nós acreditamos que ela seria o centro nodal das inovações. A estrutura que ima-
ginamos é constituída pelos centros tecnológicos de excelência do País. Nós estamos pe-
gando os melhores laboratórios do Brasil para atender a indústria na área de inovação. 
Começamos com o IPT, o INT e o SENAI, já estão entrando a COPPE e mais quatro ins-
titutos, mas só vamos inserir no programa quem atende à demanda das indústrias, para 
criar de fato uma política inovadora no Brasil. A ideia é que a empresa procure a Em-
brapi com iniciativas de inovação e nós vamos bancar. Nós estivemos na Alemanha, visi-
tando a Fundação Fraunhofer, que propiciou a reconstrução daquele país após a II GM. 
Lá os empresários, quando necessitam de alguma técnica inovadora, buscam a Funda-
ção, como é feito aqui com a nossa Embrapa. A ideia é criar uma clínica tecnológica ca-
paz de atender com qualidade as empresas de todo porte. [...] A ideia é que a nova em-
presa (Embrapi) tenha uma estrutura enxuta, gestão majoritariamente privada que tra-
balhe articulando as ações de institutos de pesquisa já existentes como o das Forças Ar-
madas.[...] O Brasil investe muito pouco em C&T, cerca de 1,3 % do PIB, mas não é só 
por causa das políticas governamentais não, o meu incômodo é que as empresas priva-
das gastam muito pouco com inovação. Há uma cultura de passividade de maior parte 
das empresas brasileiras. Por isso, acredito que o Estado e as Indústrias precisam apro-
fundar as parcerias, a fim de buscarmos melhor posicionamento ante as inovações, espe-
cialmente no seu setor (Defesa). 

 

Com base no referencial teórico, onde foram abordados argumentos de autores como 

Porter (1999, p.184) e Drucker (1992; 1993), pode-se inferir existe uma destacada infraestru-

tura para as inovações nas Forças Armadas. Há mão-de-obra qualificada, recursos naturais, 

capital, e infraestrutura, informações e conhecimento. Tudo distribuído por várias e de diver-

sos tipos de organizações militares (ICTs, Estabelecimentos de Ensino, indústrias públicas de 

Defesa etc.) 
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Toda a infraestrutura disponível nas Forças Armadas e a elevada capacidade tecnológica 

dos engenheiros são fatores atrativos para empresas brasileiras e estrangeiras buscarem 

interação com as Forças Armadas. Não é de hoje que os militares desempenham um papel 

destacado no avanço da ciência e tecnologia e nem é uma exclusividade do Brasil. Diversas 

tecnologias nascidas no interior dos quarteis beneficiam a toda sociedade. Entre os exemplos 

de domínio público estão: o café solúvel e a comida enlatada, que surgiram das necessidades 

alimentares dos soldados na linha de frente; a propulsão a jato; o uso da internet; os radares, a 

energia nuclear. 

 

b) Comprometimento da Alta gestão e comunicação extensiva  
 

 Toda organização deve possuir um sistema de comunicação e informação 
bem estruturado e integrado, que viabilize o amplo acesso à informação, assim como 
seu uso estratégico (Tidd, Bessant e Pavitt, 2008, p.519).  

 

Conforme apontam Christensen (2005), Prahalad e Krisnan (2008), e Alpkan et al. 

(2010) a alta administração desempenha um papel fundamental para as inovações. Neste sen-

tido, o comprometimento da alta gestão caracteriza-se por uma visão claramente compartilha-

da e articulada e pelo envolvimento das lideranças com o processo. 

Percebe-se, no Ministério da Defesa e nas Forças Armadas, o comprometimento da alta 

gestão com as questões ligadas à Ciência e Tecnologia. A existência de manuais e portarias 

que tratam sobre o tema indicam o envolvimento das lideranças com a temática. Entretanto, 

pouco se houve falar de inovação e raros entrevistados demonstraram conhecer este conceito. 

A situação é agravada quando se percebe que os Planejadores, Gestores e Inovadores do Sis-

tema de Inovação da Defesa (PGID) desconhecem a existência dos referidos manuais e porta-

rias, indicando que a comunicação tem falhado no que tange, especificamente, à difusão das 

informações e de conhecimentos fundamentais para a compreensão de um campo tão comple-

xo como o de inovação em Defesa. 

É interessante ressaltar que a publicação que formaliza a existência do Sistema de Ciên-

cia e Tecnologia de Interesse da Defesa (SisCTID) é desconhecida por quase todos os entre-

vistados, inclusive de servidores do MD. Importantes iniciativas internas daquele ministério 

estão sendo tomadas, com intuito de contribuir com a evolução e o funcionamento do SisC-

TID, sem que seja dada ciência aos planejadores e gestores do sistema.  

Uma das perguntas realizadas aos entrevistados versava sobre o nível de conhecimento 

a respeito do SisCTID. No MD, dos quatro entrevistados, apenas um demonstrou ser profundo 

conhecedor. Os demais afirmaram que apenas já havia escutado falar. Perguntou-se, também, 
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sobre a existência da COMASSE, prevista no SisCTID. Neste caso, o desconhecimento foi 

geral. Um deles afirmou que, embora desconhecesse a existência de tal Comissão, tinha ciên-

cia da existência de outra: a  Comissão Logística (COMLOG). 

Este desconhecimento generalizado do SisCTID já havia sido observado durante a en-

trevista exploratória realizada no início desta pesquisa. Naquela oportunidade, foi desenvolvi-

do um questionário, no qual foi perguntado a 252 respondentes sobre o grau de conhecimento 

que ele possuía a respeito do SisCTID – Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Inte-

resse da Defesa. O resultado foi que um número expressivo de militares nunca havia escutado 

falar sobre o referido sistema (44%) e 27,8% apenas ouviu dizer que existe. Outros 27,8% já 

haviam lido algo a respeito e apenas dois respondentes disseram conhecer com profundidade 

o sistema (Ver Apêndice M). 

Em relação ao grupo dos entrevistados, constituído de pessoas relevantes para o tema, 

apenas 2% afirmaram conhecer o SisCTID. Os entrevistados que afirmaram conhecer estavam 

ligados aos NIT.  

Há duas causas principais para este desconhecimento: o possível desuso do sistema 

(SisCTID), a sua substituição ou a falta de comunicação extensiva em assuntos relativos a este 

setor. Do que foi possível apurar, a principal razão é a falha nas comunicações. 

De fato, vários entrevistados apontam a existência de linguagem múltipla e divorciada 

no seio das Forças, especificamente, quando o assunto é a gestão das inovações. Entre os de-

poimentos mais significativos sobre este aspecto, encontra-se o da Cap Fernanda, que explica 

a importância de se ampliar  as interações e de possuir planejadores, gestores e inovadores 

que trafeguem nas duas vertentes: inovações tecnológicas e não-tecnológicas. 
 

Cap Fernanda: Hoje nós estamos com problema para gerar inovações em Defesa. A 
questão não é só a falta de recursos financeiros, precisamos incrementar o networking, 
ampliar as interações. Faltam profissionais que falem duas linguagens: a da BID e das 
FA. Eu vejo que eu tenho facilidade de transitar entre os engenheiros e as indústrias. Eu 
tenho a formação técnica de engenharia e complementação em gestão. Isso tem me facili-
tado muito, mas é difícil de encontrar profissional com este perfil. Uma das funções do 
NIT é servir de elo entre o pesquisador e as indústrias. Mas a gente sente falta de pessoal 
qualificado e corre o risco de existirem NIT, por obrigação da Lei, sem pessoal qualifi-
cado. [...] Quer ver uma coisa que eu não consigo entender: a dificuldade de comunica-
ção. Agora mesmo, está tendo a discussão sobre o ‘Livro Branco de Defesa’ e a gente 
nem foi convidado, não estava sabendo, enfim. A gente precisa de uma divulgação maior 
destes tipos de atividades: simpósios, seminários, workshops, informações etc. Nestes 
eventos, seria interessante que o convite fosse estendido a doutores mestres e professores 
de outras áreas. O MD deveria centralizar e envolver todos (militares de todas as Forças 
e os civis). Eu estou falando isso, mas até mesmo entre o IME e o CTEx há dificuldade de 
comunicação. 
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Fernando Ikedo, gestor de negócios da Embraer Defesa, comenta que a empresa tam-

bém passou por problema semelhante e superou ao entender que, para as gestão das inova-

ções, é fundamental haver flexibilidade e agilidade nas comunicações e isso foi solucionado 

ao dar maior autonomia aos setores de inovação, sem que isso signifique ferir a governança 

corporativa ou a estrutura hierárquica da empresa. 

 

Fernando Ikedo: A Embraer já sofreu com dificuldades de comunicações internas. Ela 
percebeu que, para determinados tipos de negócios havia necessidade flexibilidade e agi-
lidade. A Embraer Defesa foi criada como uma unidade empresarial destacada com esta 
finalidade. Nós temos a figura de um Presidente os dos demais segmentos têm cargos de 
vice-presidentes executivos. Este presidente tem a liberdade de tomar as decisões neces-
sárias sem ter que se submeter aos processos internos normais da nossa organização. 
Obviamente que a gente não está descumprindo nada que afete a governança corporativa 
da empresa [hierarquia]. O presidente tem autonomia para fazer parcerias, seja uma 
aquisição de empresas, como a gente já fez. Isso dá agilidade ao processo. Talvez nada 
disso fosse possível se a gente estivesse engessado em uma estrutura como da aviação ci-
vil em que jamais se falaria em aquisição de empresas. A cultura deste tipo de negócio é 
diferente.  

 

Portanto, embora haja, nas Forças Armadas, comprometimento da alta gestão com as 

inovações, as iniciativas em curso no segmento, nem sempre, são difundidas na intensidade 

adequada ao público que precisa tomar ciência das mesmas. Há falhas nas comunicações que 

provocam o desconhecimento sobre os sistemas de inovação vigentes no setor. Este fato é 

agravado pelos efeitos da departamentalização, da rotatividade e da estrutura hierarquizada. 

 

c) Timidez do MD na coordenação e gestão das inovações em defesa e consequente pulve-

rização de esforços  

A maior parte das pessoas entrevistadas argumentou que o MD deveria assumir mais 

fortemente a coordenação da gestão das inovações no âmbito da Defesa. Do que foi possível 

observar, há um arremedo disto ocorrer, pois se notam algumas iniciativas neste sentido, mas 

ainda há muito a se concretizar nesse campo. 

Há vários depoimentos, já relatados no texto que aborda sobre fatores valorativos para 

inovar, especialmente no fator “Dominância”, afirmando sobre a tibieza do MD frente às For-

ças singulares. Aqui, nesta seção, chama-se a atenção para a timidez do MD na coordenação 

do processo de inovação no âmbito da Defesa e para a consequente pulverização dos esforços 

no setor. Os entrevistados P17 e P28 comentaram sobre a questão, reforçando a percepção da 

fragmentação existente entre as Forças:  
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P17: Aqui no Brasil, nós (militares) somos segmentados. [...]No Reino Unido, eles pos-
suem os mesmo problemas que nós de corte de recursos. A diferença é que lá todo mundo 
entende o seu papel e os militares estão, de fato, subordinados ao meio político [leia-se 
MD]. [...] Ou seja, lá não há visão fragmentada. Há uma unidade de comando e de pen-
samento. A política e a estratégia são feitas com olhos no futuro. 
 
P28: Se houvesse um órgão central que coordenasse, o processo decisório seria muito 
mais rápido. A estrutura hierarquizada e  departamentalizada amplia  os tramites buro-
cráticos de comunicação entre as Forças, tornando o processo de inovação  mais difícil e 
mais lento. 
 
P17: Há uma fragmentação entre as Forças, uma disputa velada de poder. Espera-se 
gente do meio acadêmico, mais capacitadas, para poder assessorar politicamente e atuar 
na gestão de Defesa. Nós militares somos incapazes de gerir o todo. Somos bons para 
gerir singularidades. Na minha opinião, o MD tem que ser forte. Precisa criar estruturas 
para isso. Ele precisa determinar o que quer e fazer acontecer. Para mim ele deve reali-
nhar e diminuir o poder de auto-gestão das Forças. 

 

O Chefe da Divisão de Offset do IFI, Roberto Yaegachi, havia comentado, ao abordar 

sobre o FVI “Dominância”, que seria importante a efetiva presença do MD na definição dos 

assuntos ligados à inovação em Defesa. Ele utiliza o exemplo do offset para chamar a atenção 

para este tema: 
 

Roberto Yaegachi: A gente acredita que o MD deveria estar mais presente neste proces-
so. Determinando em que tipo de tecnologia o País deseja offset. Já houve uma listagem 
das tecnologias de interesse, depois sumiu do site. Tentando nos ajudar, o EMAER criou 
um banco de dados, coletando informações do CTA e dos órgãos operacionais da FAB, 
identificando as demandas, mas a dificuldade é essa: qual a prioridade para aplicar 
offset? onde aplicar offset? que tecnologias estratégicas são importantes? 

 

O General Mattioli acredita que um princípio de guerra que está sendo menosprezado 

em relação às inovações é “Unidade de Comando”. Princípio este que, conforme Brasil 

(2007a), está intimamente ligado ao “exercício do comando baseado em liderança competen-

te, capaz de infundir total confiança e entusiasmo aos subordinados”. Para o General Mattioli 

de nada adianta toda a infraestrutura existente no setor de Defesa e do País se as lideranças 

não atuarem com uma unidade de pensamento: 
 

General Mattioli: Pode-se construir um sistema nacional de inovação e buscar a inte-
gração, mas quem vai liderar e que direção este sistema vai tomar? Os recursos sempre 
serão escassos. Sempre haverá necessidade de priorização. Para isso, no setor de Defe-
sa, deve haver sinergia. As Forças devem trabalhar e direcionar seus esforços de modo 
harmônico e coordenado na realização das tarefas que são complexas. Para haver esta 
sinergia, no setor científico-tecnológico, nós temos que mapear todos os processos, a ca-
deia produtiva dos PRODE. E, eu (Sistema Setorial de Inovação da Defesa) sou um sub-
sistema do SNI. Eu dou um exemplo, você vai na LAAD  e encontra um VANT, desenvol-
vido por uma Universidade, financiado pelo Estado de São Paulo outro desenvolvido por 
uma determinada Indústria, financiado pelo Governo Federal. Outro dia, vieram empre-
sários aqui, dizendo que, no Estado do Mato Grosso, eles estariam iniciando a fabrica-
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ção de veículos blindados para vigiar as fronteiras (nível policial). Vai ser uma mera 
montadora, pois eles não vão ter escala. Então este esforço difuso não leva a nada. 
Quem deve ditar a cadência e dar a direção? 

 

No documento denominado Doutrina Militar de Defesa (DMD), ao estabelecer-se a de-

finição do Princípio de Guerra “Unidade de Comando”, citado pelo General, observa-se a 

preocupação do MD com a integração entre as Armas e sobre a necessidade de se atribuir 

autoridade a uma só pessoa ou órgão. 
 

“A guerra contemporânea não admite o emprego de FA em campanhas isoladas. Assim 
sendo, a combinação dos meios e a convergência de esforços tornam-se indispensáveis para que 
seja obtido o máximo rendimento das forças disponíveis. Atuando em íntima cooperação, o que 
somente se consegue com planejamento integrado e emprego coordenado, os esforços serão ma-
ximizados para a obtenção das metas comuns. Isso só é possível quando há unidade de comando 
no mais alto escalão e mentalidade militar unificada em todos os níveis”. (BRASIL, 2007a) 

 

A DMD ainda advoga que o princípio “Unidade de Comando” compreende as seguintes 

ideias básicas: i) cadeia de comando bem definida, com precisa e nítida divisão de responsabi-

lidades; ii) delegação de autoridade adequada às tarefas determinadas; iii) sistema de coman-

do e controle que permita o exercício pleno do comando e assegure comunicações confiáveis 

entre as Forças; e iv) doutrina operacional bem compreendida, aceita e praticada pelos co-

mandantes em todos os níveis. Percebe-se, nestes aspectos, a presença dos pressupostos da 

hierarquia e da disciplina. 

O pensamento do General Mattioli é corroborado por dois renomados cientistas milita-

res, na área de ciência, tecnologia e inovação, conhecidos no meio acadêmico: General Ama-

rante e Professor Pirró e Longo. 
 

Gen Amarante: Para se desenvolver inovações na Defesa é preciso desenvolver uma sé-
rie de atividades (prospecção, capacitação de recursos humanos, busca de financiamen-
to, parcerias e cooperação). Hoje, quem é que coordena isso fora das Forças? Falta um 
órgão de coordenação efetiva. 
 

Pirró e Longo: No Brasil, nós temos todos os órgãos que a teoria indica como necessá-
rio ao sistema nacional de inovação. Eu fiz um trabalho sobre a indústria naval brasilei-
ra, que foi publicado num periódico internacional. O pessoal do National Defense Uni-
versity achou interessante e veio nos visitar. No artigo, eu apliquei um dos argumentos 
de Malerba que afirma  que, para melhorar o desempenho do sistema de inovação, muito 
mais importante de fornecer que incentivos fiscais é saber se o sistema está realmente 
funcionando como um sistema. Se não é algo capenga em que os atores não interagem 
entre si. A conclusão que eu cheguei é que nós não temos um sistema setorial de inova-
ção naval. Simplesmente por que está tudo fragmentado. O sistema tem recursos finan-
ceiros, agências de fomento, tem a universidade e os cursos de pós-graduação necessá-
rios, tem centros de pesquisa, tem tudo, mas o sistema não funciona organicamente. Fal-
ta justamente o que é importante: a cultura de que os agentes devem interagir.   

 

No que tange às lideranças, apontada na definição do princípio de guerra “Unidade de 

Comando”, a literatura relacionada à inovação descreve a importância dos indivíduos-chave 



 

252 

ou Grupos-Chave. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) argumentam sobre o impulso que a inovação 

leva quando existem na organização os defensores, os patrocinadores e os gatekeepers. 

Conforme já explanado no capítulo 5, mais especificamente na seção que aborda sobre 

os Fatores de Suporte à Inovação (FSI), os Defensores são aqueles que possuem a competên-

cia técnica para dar suporte ao desenvolvimento das ideias inovadoras, capazes de compreen-

der a tecnologia nova a ser adotada; os Patrocinadores, são os que têm poder e influência na 

organização para levar à frente as ideias inovadoras, removendo os obstáculos do caminho; e 

os Gatekeepers, são os que coletam informações de várias fontes e as repassa para pessoas 

capacitadas ou interessadas em usá-las. 
 

Nos depoimentos tomados dos entrevistados, vários especialistas argumentam que as 

inovações no setor de Defesa são dependentes das pessoas, dos líderes, conforme apontado 

por Tidd, Bessant e Pavitt (2008). O entrevistado P19 argumenta:  
 

P19: A inovação depende muito das pessoas né. E, estas pessoas buscam um ambiente 
propício para gerar inovações. No livro ‘Nascentes do Saber’, o autor diz que o impor-
tante é criar um ambiente de inovação. Daí você tem o exemplo do MIT  (Massachusetts 
Institute of Technology), nos EUA. Hoje, eu diria que isso não existe no Brasil ou existe 
de modo incipiente, pelo menos, no setor de Defesa. Como eu disse, depende muito de 
pessoas ou grupo de pessoas, não é uma coisa sistêmica. Aqui, o ambiente de inovação é 
muito baseado na cultura de P&D e não em inovação. As indústrias, que entraram pre-
cocemente no processo, estão focando somente em resultados imediatos. Além disso, há 
uma pressão por agilidade sobre os institutos e centros de pesquisa. Essa cobrança por 
cumprimento de prazos também inibe as inovações. No desenvolvimento do radar saber a 
gente observa isso. Houve um engenheiro que buscou o desenvolvimento do radar. CTEx 
comprou a ideia. Houve muita pressão por resultados rápidos, mas aquele grupo soube 
manter o foco.  

 

No mesmo sentido, estão os depoimentos dos entrevistados P11  e P6: 
 

P11: A Inovação nas Forças ainda é muito dependente das pessoas. Nós tivemos aqui o 
Almirante Álvaro Alberto, que foi um militar reconhecido internacionalmente na área 
nuclear, por que resolveu peitar todo mundo. Se não fosse seus esforços o País não teria 
absorvido tanto conhecimento nessa área de energia nuclear. Ele fez muito movimento na 
área nuclear. Acabou sendo o criador e primeiro presidente do CNPq. E, ainda estamos 
assim, muito dependentes de pessoas.  
 
P6: Eu acho que a interação depende muito das pessoas e da personalidade daqueles que 
estão interagindo. Então a rotatividade que às vezes dificulta, por outras facilita. O papel 
das lideranças é importantíssimo. Por exemplo, se as lideranças no Exército comunga-
rem das mesmas ideias das lideranças da FAB, tudo fica mais fácil. 

 

Portanto, há de fato a percepção da falta de unidade de comando no seio das Forças 

Armadas, no que se refere ao sistema de inovações. Tanto o segmento militar quanto o civil 

espera por um posicionamento mais firme do MD. Não se trata de imposição, mas direciona-
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mento de esforços.  Além disso, conforme argumentam Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p.494) e 

foi observado em campo, a existência de indivíduos ou grupos facilitadores (Indivíduos-

Chave ou Grupos-Chave) é fundamental para as inovações  neste setor. Quanto mais “defen-

sores”, “patrocinadores” e gatekeepers houver na organização mais bem posicionada em FSI 

estará a organização e mais facilidade ela terá para realizar parcerias e interações. 

 

d) Dificuldade de planejamento de longo prazo 

Uma das reivindicações das indústrias de Defesa é para que haja um planejamento de 

longo prazo em relação à política de encomendas. Eles argumentam que o mercado de Defesa 

é monopsônico e que o Governo, que é seu principal comprador, não consegue fazer enco-

mendas continuadas, o que dificulta a retenção de conhecimento e talentos. Por este motivo, 

buscou-se investigar, no MD, sobre uma resposta para tal argumento, obtendo como retorno 

do SEPROD/MD o seguinte depoimento: 

 

Gen Mattioli: Não se trata de dificuldade de planejamento de longo prazo, por que as 
Forças fazem e o MD, também, faz. O problema é que o Governo Federal tem dificuldade 
em função da lei de responsabilidade fiscal, que é uma preocupação legítima, mas, ao 
meu ver, é mais um produto importado e limitante. Eu penso que a sociedade poderia co-
brar responsabilidade do Presidente por outros caminhos. Claro que tem várias vanta-
gens e entre elas é evitar o populismo no ano de eleição, mas é um caminho torto que 
traz várias desvantagens, entre elas, está tremenda dificuldade em garantir recursos con-
tinuados. Governos precisam de projetos sérios de longo prazo. No meu entender, os go-
vernos deveriam possuir planos de longo prazo, construídos de maneira suprapartidária, 
multilateral, multifacetado, consagrando uma Política de Estado, como já tivemos no Pa-
ís. Há um arremedo de acontecer isso agora. Acho que a tendência será essa.  

 

Outro aspecto referente ao planejamento de longo prazo diz respeito à necessidade de se 

planejar levando-se em consideração todo o ciclo de vida de um PRODE. Há argumentos que 

indicam que fatiar um projeto de desenvolvimento de material de emprego militar é prejudici-

al tanto para a consecução do referido projeto, quanto para as empresas que são contratadas 

para executar o projeto fatiado.  

O Cel Castelo, Assessor Especial para Inovação no CTEx, argumenta que não é bom 

contratar um projeto por etapas. Ele utiliza o exemplo do Radar Sentir M20 para dar suporte 

aos seus argumentos. Segundo ele, o fato de ter, inicialmente, visado apenas a parte do desen-

volvimento do produto, quase inviabilizou a colocação do produto no mercado. Se, ao invés 

da Embraer, outro grupo  ou empresa tivesse ganhado a licitação, o projeto não teria sucesso. 

Ele complementa lembrando que projetos planejados e executados de forma integrada, como 

o Astros 2020 e o da Viatura Guarani, não sofrem com este problema: 
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Cel Castelo: Por fazer parte da proposta vencedora da licitação para o projeto SIS-
FRON, o Radar SENTIR M20, acabou incluído na compra, mas se outro grupo tivesse 
ganhado, entraria outro radar e o Exército perderia todo investimento realizado. Então, 
diferentemente de projetos como o Astros 2020 e a Viatura Guarani, que têm uma gerên-
cia diferenciada, na maior parte dos projetos do Exército, entre eles o do Radar M20 
SENTIR,  não há gerencia para um projeto de PRODE e sim para projetos de P&D ou 
para cada fase de P&D. Ou seja, não há  concepção de todo o ciclo de vida. 

 

Os grandes projetos ditos mobilizadores ou estratégicos estão nascendo, nas Forças e no 

MD, com este enfoque. Aparentemente, a intenção é evitar a contratação só de P&D ou só de 

uma determinada fase, dando ênfase ao planejamento global do projeto e observando o ciclo 

de vida do produto de Defesa. Neste sentido, conforme já discutido, há “[..] alguns projetos 

comuns no nível MD: VANT, Helicóptero, DQBN por exemplo[...]”. Segundo o entrevistado 

P8, isso não ocorre sem resistências: “O MD convocou as Forças para fazer ROC de um de-

terminado PRODE. O Exército não deu muita importância, mandou dois representantes sem 

muito conhecimento. A Aeronáutica mandou só coronéis “top de linha” com muito conheci-

mento. Logicamente, nós passamos a coordenação para a FAB”. 
 

Assim, pode-se dizer que a dificuldade de planejamento de longo prazo tem dupla ori-

gem. Do lado militar, a rotatividade, a vaidade, a departamentalização, a repartição da licita-

ção por etapas do ciclo de vida são aspectos que afetam a execução de projetos que perdurem 

no tempo. Ainda assim, é possível inferir que há grande preocupação dos militares com esta 

questão. Do lado do governo, a falta de visão estratégica, os planos de governo, baseados em 

súmula partidária e não em um pensamento de Estado, as leis e regras limitantes como a lei de 

responsabilidade fiscal e a Lei 8.666, dificultam a elaboração de planejamentos de longo pra-

zo.  

Este quadro parece estar sendo rompido com os novos dispositivos legais que estão sen-

do criados, como a RETID, a Lei da Inovação, a PNID e com o renascimento de projetos es-

tratégicos mobilizadores nas Forças (SISFRON, SISGAAZ, PROSUB, PROFORÇA, Projeto 

FX2 e outros). Além disso, há iniciativas não menos importantes e que foram relatadas acima, 

como a elaboração de projetos conjuntos (VANT, Helicóptero, DQBN) e a criação do SAPID. 

 

e) Estrutura organizacional departamental 

Conforme a literatura trabalhada no referencial desta pesquisa, qualquer organização 

que tenha por objetivo inovar deve ser projetada de forma a permitir criatividade, aprendiza-

gem e interação, buscando-se o equilíbrio necessário entre as opções de estrutura “orgânica e 
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mecânica”. Há, portanto, necessidade de um nível de descentralização, autonomia, flexibili-

dade de políticas e mecanismos de controle que sejam a ela favoráveis.  

Para inovar em organizações, cuja estrutura organizacional é departamental, como nas 

Forças Armadas, as comunicações devem ser fluidas e eficientes, o que parece não ocorrer no 

momento atual, em relação às inovações, conforme demonstram os depoimentos da grande 

maioria dos entrevistados.  

O entrevistado P19, por exemplo, defende que as inovações nas Forças Armadas seriam 

muito facilitadas se fossem adotadas estruturas matriciais:  

 

P19: Nós não conseguimos trabalhar de forma sistêmica ou matricial. A principal causa 
é a vaidade (risos e pausa). Eu acho que são as questões pessoais (personalismo) e a de-
partamentalização são cruéis.  A estrutura militar hierarquizada e departamentalizada 
associada ao personalismo é fatal para as inovações, pois inibe as interações entre os 
agentes. [...] Um modelo de gestão muito interessante é adotado lá no Paraná, onde eles 
estão com as questões de inovação muito bem estruturada. Só que o foco lá é o setor de 
energia. Eles estão trabalhando lá com os projetos das usinas de Belo Monte e Girau. 
Eles criaram uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que, 
segundo eles, facilitam muitas atividades como a contratação de profissionais, a flexibili-
zação do emprego dos recursos. Hoje o maior desafio para a inovação é o modelo de 
gestão. A gente fica inibido pela Lei 8.666 e outros dispositivos que dificultam o proces-
so. 

 

O depoimento do entrevistado P29, também, apresenta óbices relacionados à departa-

mentalização. Segundo ele a estrutura departamental é um fator limitador do processo de ino-

vação na Aeronáutica: 

 

P29: O NIT da Aeronáutica tem dificuldade em lidar com o nível estratégico, embora te-
nha facilidade em trabalhar no nível operacional. O NIT da FAB tem uma característica 
interessante, diferente do da Marinha e do Exército que estão localizados em Brasília, 
junto à Sec CTM e ao DCT respectivamente, o nosso está dentro do IFI, que é uma das 
organizações militares do CTA. [...] Outra coisa que nós temos chamado a atenção e es-
tamos sendo resistentes é com a publicação designando as ICTs (Portaria 72/GC652). 
Nenhuma legislação determina a designação de ICT. A UNICAMP é uma ICT por natu-
reza e não há documento afirmando isso. Quando a gente designa que uma determinada 
OM é ICT, como ficam as organizações que promovem inovação e não estão designadas 
ICTs? Diz a portaria que, caso isso ocorra, a organização deve transferir para uma ICT, 
mas isso dificulta tudo, pois para quem vão os direitos de Royalties? Isto criou uma situ-
ação que é complicada. Por exemplo, as ICT são COMAER. A gente tem seis delas no 
DCTA e você tem o CLOG , o ICEA e o IPEV que são ICT, mas não são DCTA. A gente 
tem casos de patentes que foram depositadas por OM que não foram designados ICT. 
Por isso, a gente não pode trabalhar com elas. Se considerar o COMAER como ICT suas 
organizações todas poderiam gerar patentes. 

 

                                                           
52A Portaria 72/GC6, publicada em 01 de fevereiro de 2007, regulamentou o pagamento de royalties no âmbito 
do Comando da Aeronáutica - COMAER. 
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Conforme abordado no referencial teórico da pesquisa, para dinamizar o processo de 

inovação, é importante a formação de equipes ad hoc, unindo agentes de diferentes perspecti-

vas ou área do saber. Para Mintzberg (2003), a formação de Equipes altamente orgânicas, com 

pouca formalização, onde os trabalhos são realizados de modo horizontal favorece a inovação.  

Durante as entrevistas realizadas, foi possível notar o anseio de gestores e inovadores do 

setor em trabalhar em estruturas mais flexíveis e com integrantes de diversos segmentos e 

perfis, a fim de permitir maior aprendizado com o ambiente externo. O depoimento TC Co-

sentino é um exemplo:  
 

TC Cosentino: Para os processos de inovação, é interessante que se tenha várias pesso-
as num grupo com perfis diferentes. Isso é fundamental. No setor de Defesa, nós da área 
de C&T interagimos muito pouco com a área operacional e com a logística. Não pode o 
engenheiros estar desenvolvendo um determinado produto que não interesse ao cliente. É 
aquela questão que falei da matricialidade. Eu penso que o crítico hoje é a gestão. Te-
mos que fazer gestão do conhecimento, de recursos humanos, de talentos. Nosso proble-
ma é gestão. 

 

Concordando com a assertiva do entrevistado acima, o depoimento do CMG William 

demonstra preocupação com a endogenia das Forças: “Há elevada endogenia das Forças. 

Nós nos movemos muito lentamente para abertura à inovação ou para a formação de alian-

ças para inovar. Este é um processo que tem dependido muito das pessoas”.  

 

De fato a endogenia não contribui em nada com o processo inovativo, pelo contrário. 

Qualquer organização que pretenda ser inovadora deve estar sempre atenta à necessidade de 

aprendizado com o ambiente, que deve ser estendida para além dos limites da empresa. Ou 

seja, deve haver maior interação com clientes, fornecedores, institutos de pesquisa, universi-

dades, e demais stakeholders. 
 

Outra questão relacionada à estrutura organizacional departamental surgiu no depoi-

mento do entrevistado P23. Ele comenta a respeito de como se dá as interações no Exército, 

explicando a existência de um paradigma de reatividade do SCTEx. Na sua visão, há um en-

gessamento do processo de inovações no Exército. Segundo seu depoimento, na Força Terres-

tre, a inovação bottom up quase não é realizada por que as normas vigentes a restringe. 
 

P23: Existe uma coisa que eu chamo de ‘paradigma do SCTEx’: o SCTEx é somente rea-
tivo. Ou seja, o desenvolvimento de qualquer PRODE se deve, sempre, a uma demanda 
do segmento operacional do Exército. Em outras palavras, o segmento operacional lança 
uma demanda para atender às necessidades identificadas, emite os elementos de defini-
ção e o SCTEx irá reagir a estas demandas, no intuito de solvê-las. Há algumas iniciati-
vas, mas é raro que uma inovação seja admitida vindo da C&T. O  rádio definido por 
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software (RDS) é uma dessas raridades, porém, antes que essa ideia do RDS pudesse ter 
a pesquisa e o desenvolvimento iniciado, ela teve que ser aceita pelo setor operacional. 
Ou seja, sempre haverá necessidade de o segmento operacional arbitrar. Eu acho que is-
so deveria ser diferente. O Exército está em um momento de transformação, é necessário 
quebrar este paradigma. O SCTEx não pode trabalhar apenas para suprir as demandas 
do sistema operacional. Na minha opinião, tem que ser diferente. Nossa doutrina tem que 
ser modificada (a IG 20-12, que trata sobre o ciclo de vida dos materiais, os elementos 
de definição (CONDOP, ROB RTB). Só assim se muda este paradigma. Eu ainda não te-
nho estudos a respeito, mas, vamos dizer, uma parte pode, digamos, cerca de 30% deve-
riam estar voltado para atender as demandas do EME. Os outros 60% deveriam estar 
voltados para inovação de produtos de defesa que o segmento operacional não fez solici-
tação e nem enxergou. A lógica da inovação é andar para frente. Se você verificar o 
exemplo da Apple, empresa do Steve Jobs, que é um símbolo  da inovação. Ela não de-
senvolve o IPod nano por que o cliente encomendou algo novo. Há uma frase bastante 
interessante do Steve Jobs que diz assim: você não sabe que você quer aquilo que eu es-
tou desenvolvendo, até o momento em que eu te mostrar o produto desenvolvido. Ou seja, 
nem sempre, o segmento operacional sabe que quer aquilo que eu [C&T] vou desenvol-
ver, até que ele veja o que eu criei. 

 

Neste sentido, vale a pena ressaltar que, durante as investigações, algumas iniciativas 

interessantes foram tomadas fruto do processo de transformação que está em curso nas For-

ças. O Exército, por exemplo, está modificando algumas de suas estruturas. Há uma busca por 

arranjos organizacionais mais flexíveis, modulares e que atendam às operações em seu amplo 

espectro de possibilidades. A própria alteração do sistema de doutrina militar terrestre (SI-

DOMT), já comentada durante a descrição do FVI “Igualitarismo”, demonstra a importância 

que está sendo atribuída ao uso de estruturas adhocráticas como forma de diminuir os efeitos 

da departamentalização.  

Como já foi dito em “Igualitarismo”, o maior problema da departamentalização aponta-

do nos depoimentos está relacionado à falta de agilidade e de flexibilidade que estruturas com 

esta configuração possuem. Em função disso, organizações que possuem uma estrutura mais 

matricial, onde a descentralização e a cogestão estão presentes, têm maior facilidade para ino-

var. São exemplos: o CASNAV, a COPAC e o C Dout Ex. Estas três organizações, inseridas 

na Marinha, na Aeronáutica e no Exército respectivamente, possuem uma definição instituci-

onal e um quadro de recursos humanos voltados para a interação com o ambiente externo de 

forma bastante flexível, sem a rigidez das estruturas departamentais.  

 

O quadro, apresentado nos depoimentos acima, demonstra haver fragmentação do sis-

tema de inovações, não só internamente às Forças como entre elas. Em que pese as iniciativas 

pontuais das Forças no sentido de eliminar ou minimizar os efeitos da departamentalização, 

este quadro é agravado pela falta de uma postura mais firme do MD em relação às inovações. 

Nesse sentido, vale a pena entender a estrutura de dois modelos de outros países, considerados 
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bem sucedidos: o DoD (Departamento de Defesa dos EUA) e o do DGA (Departamento Geral 

de Armamentos) da França.  

De acordo com o Cel Mosqueira, Oficial de Ligação do Brasil no TRADOC, nos EUA, 

mais precisamente no DoD (Departamento de Defesa), desde 1958, existe a chamada DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency). A agência é o instrumento do governo ameri-

cano para fomentar a inovação. Ela conta com um orçamento médio anual de US$ 3 bilhões 

(0,5% do orçamento do Departamento de Defesa). Sua principal missão é o financiamento de 

tecnologias inovadoras para aplicação militar, mas com transbordamentos para uso civil co-

mercial.  

Segundo o depoimento do Cel Mosqueira, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 

(DARPA) se caracteriza por não ter um grupo de pesquisadores fixos ou permanentes. Os 

gerentes de projetos (pesquisadores) são selecionados ou contratados, conforme o caso, de 

centros de pesquisa militares, industrial ou  de universidades. Vale destacar que, caso o pes-

quisador seja do meio civil, eles são contratados por tempo determinado, normalmente 3 anos, 

podendo ser recontratado. 

Conforme dito, o foco do trabalho da Agência é o desenvolvimento de tecnologia para a 

Defesa, no entanto, os resultados quase sempre beneficiam a inovação para o mercado não-

militar. Alguns exemplos demonstram a existência destas externalidades (spill over): internet, 

o GPS (Global Position System) e a telecirurgia. A internet surgiu da preocupação militar do 

Departamento de Defesa americano com o processamento de dados e a segurança nas comu-

nicações em caso de ataque nuclear. Com os esforços direcionados para a solução desse pro-

blema, a agência (DARPA) acabou desenvolvendo a ArpaNet, precursora da Internet. Por 

outro lado, a telecirurgia foi um transbordamento de outra demanda militar: realizar cirurgias 

de emergência em um helicóptero, para operar soldados gravemente feridos nos campos de 

batalha e fazê-los sobreviver até a chegada a um hospital. 

Salienta-se que os projetos no DARPA são de curta geração (três a quatro anos), pois se 

deseja fomentar apenas o estágio inicial das inovações e não o seu desenvolvimento completo. 

Após esse apoio inicial, tem-se a expectativa de que as indústrias, as universidades ou uma 

das Forças tenham interesse em investir nessas pesquisas embrionárias. 

As pesquisas desenvolvidas pela DARPA são de elevado risco e, por isso, o “fracasso” 

não é raro, mas é relativo, pois em cada ideia que não deu certo a agência e os pesquisadores 

absorvem conhecimentos que são empregados em outras tentativas. 
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O Cel Mosqueira alerta que os recursos utilizados pela DARPA são do Departamento de 

Defesa dos EUA e este é o mecanismo de governança do processo de pesquisa. A Agência 

tem autonomia para definir os novos projetos, mas a perenidade dos recursos para tais proje-

tos irá depender do interesse das forças armadas e/ou do comitê de defesa do congresso ame-

ricano. Com isso, embora se dê agilidade ao início de projetos, evita-se que se dê prioridade 

para projetos que não são de utilidade militar ou que não interesse à sociedade, especialmente, 

para os casos de inovação radical. Isto em nada se parece com as regras inibidoras adotadas 

no Brasil: Lei 8.666, exigências da lei de licitação, lei de responsabilidade fiscal, prestação de 

contas do TCU ou outras. 

Percebe-se que a DARPA é um instrumento de fomento à inovação, ligada ao DoD, 

sendo considerada um modelo de gestão de inovação. Embora ela não desenvolva todos os 

projetos do início ao fim, ela dá o direcionamento daquilo que é importante para a Defesa, 

alinhada com os inputs recebidos do DoD. 

Por outro lado, estudando-se o modelo francês, percebem-se diferenças significativas 

entre este modelo e o da DARPA. O DGA (Departamento Geral de Armamentos) é o respon-

sável pelas inovações tecnológicas do setor de defesa. Sua missão é fornecer às Forças Arma-

das todos os equipamentos necessários, coordenar as pesquisas e obter a sinergia com o meio 

acadêmico e empresarial, especialmente, em tecnologias como: informática, matemática, ro-

bótica, mecânica física de fluidos e sólidos, ótica e fotônica. 

O DGA foi constituído quando a França optou pelo desenvolvimento de equipamentos 

nucleares de dissuasão. A sua força é tão grande que ele é considerado uma quarta força, ao 

lado do Exército, Marinha e Aeronáutica.  

Por meio de seus programas e projetos, o DGA determina as áreas da tecnologia que ne-

cessitam avançar e, após isso, se dirige à indústria civil e às universidades e faz as encomen-

das. Além disso, o DGA também gerencia e apoia teses, estágios, pós-doutorados, indicando 

quais são as áreas de estudos priotárias. Um exemplo disso é a política de prêmios e concursos 

promovidos pelo DGA na Europa. Aquele Departamento, com frequência, reúne universida-

des e indústrias para discutir assuntos ligados à Defesa. 

Embora o modelo francês seja, consideravelmente, diferente do americano, uma vez que 

o DGA tem status de uma quarta força, ambos demonstram a importância da centralização do 

processo de inovação nas mãos de um organismo central. Isto contribui para a coordenação 

dos esforços de pesquisa e desenvolvimento do setor, bem como para dar foco aos investi-

mentos escassos. 
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Comentando sobre o modelo DARPA, o TC Cosentino chama a atenção para a necessi-

dade de o Ministério da Defesa pensar em uma estrutura organizacional que motive o surgi-

mento de inovações radicais. Ele fala da importância da DARPA para o setor de Defesa ame-

ricano e argumenta que, hoje, a estrutura organizacional do MD e das Forças só permite o 

desenvolvimento de inovações incrementais, baseadas na demanda operacional: 
 

TC Cosentino: Todo mundo conhece a NASA, que é um parâmetro de inovação mundial,  
mas ela foi concebida dentro do Darpa, da agência de Defesa norte-americana.  Esta é 
uma história que eu acompanho. Lá os projetos saiam sem requisitos, ou seja, gera-se a 
inovação radical. Por exemplo, o Iphone ninguém imagina algo parecido, não havia re-
quisitos, não havia especificações técnicas, não havia demanda. Então, para este tipo de 
inovação não existem requisitos. Por isso, eu tenho dúvida se para as Forças Armadas 
brasileiras o conceito de inovação inclui a inovação radical. Nós trabalhamos na Defesa 
com inovações incrementais. As Forças trabalham em cima de requisitos: operacionais, 
técnicos, logísticos. O MD, como grande gestor que deveria ser deste sistema, precisaria 
criar um ambiente que facilitasse o surgimento de inovações radicais, mas é o oposto que 
ocorre. 

 

De fato, este parece ser um aspecto negativo do sistema de inovações de Defesa brasi-

leiro. Embora haja comprometimento da alta gestão e das lideranças com a inovação incre-

mental no nível do MD, não há nada de concreto no que tange às inovações radicais.  

Sobre a possibilidade de surgimento de inovações radicais no MD, o entrevistado P8 

comentou que este tipo de inovação é incumbência do escritório de projetos das Forças: “O 

MD, hoje, é mero coordenador e busca por financiamentos (FINEP, BNDES etc.), além de 

contribuir, também, com a elaboração de propostas de leis”. 
 

Em relação ao modelo francês (DGA), há comentários importantes do entrevistado P21, 

que analisou a viabilidade de adoção do referido sistema pelo Brasil. Sua entrevista ressaltou 

que o modelo do DGA é interessante pelo fato contribuir para a geração um pensamento único 

em relação aos produtos de Defesa, mas esboça dúvida se tal modelo se aplicaria à cultura das 

Forças Armadas brasileiras.  

Ele, também, chama a atenção para a necessidade de se pensar em uma estrutura organi-

zacional que motive o surgimento de inovações. Para ele, o modelo ideal é aquele que se utili-

za fortemente de pesquisadores civis, pois evitaria problemas relacionados à rotatividade, hie-

rarquia, perda de conhecimento tácito etc. 
 

P21: A não existência de um ODG nível MD gera reflexo nas Forças. A principal conse-
quência é a incapacidade de arbitrar e distribuir atribuições para as Forças. Falta Uni-
dade de Comando. Cada qual atua dentro da sua seara. Com isso, corre-se o risco de 
duas Forças fazerem a mesma coisa ou alguma coisa deixar de ser feita por elas. [...] A 
França possui a quarta força. Ela tem o DGA, que gera um pensamento único no que 
tange aos materiais de Defesa. Mas, este modelo só existe na França, talvez não se en-
caixe na nossa cultura. O modelo que deu certo em diversos países faz uso maciço de 
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servidores civis. Nós deveríamos partir para um modelo forte em civis. Sei que, hoje, fal-
ta pessoal qualificado, mas o pior é que falta a cultura de emprego dos civis no setor de 
C&T. Embora exista civis trabalhando no setor, você os vê mais em órgão de adminis-
tração e jurídicos. [...]Os civis, pela natureza de sua formação têm maior facilidade de 
interação com empresas da BID e com IES. Eles têm maior predisposição para trabalhar 
em conjunto com estes atores e, também, em se relacionar com civis das outras Forças. 
Eu entendo que os Sistemas de C&T deveriam privilegiar as ICTs com efetivos maiores 
de civis. As ICTs deveriam, majoritariamente, ser composta de civis e estar vocacionadas 
para determinadas áreas, desenvolvendo projetos para as três Forças. 
 

 

Do exposto, foi possível observar que a maior parte das organizações militares das For-

ças Armadas possuem estruturas organizacionais departamentalizadas, que, segundo depoi-

mentos, tornam o processo de inovação mais lento, pois neste tipo de arranjo organizacional 

aumentam-se os níveis de autoridade e de controle, centralizando-se a gestão e forçando a um 

aumento de tempo de tomada de decisão.  

Observa-se, nas Forças, a tentativa de criar estruturas mais adhocráticas. A Marinha, por 

exemplo, possui as OMPS, cujo principal exemplo é o CASNAV. A Aeronáutica possui a 

“modelar” COPAC, como um exemplo bastante importante. O Exército está modificando es-

truturas de algumas organizações e sistemas, como o SIDOMT, além de ter criado, recente-

mente, o Escritório de Projetos do Exército (EPEx).  

Assim, percebem-se iniciativas pontuais sendo executadas pelas Forças, mesmo assim é 

necessária uma postura mais firme do MD frente às inovações. E isso não parece ser priorida-

de para o MD, que se julga, atualmente, apenas como um órgão de coordenação e apoio, que 

pode contribuir com inovações incrementais, mas cabendo às Forças a busca pelas inovações  

de ruptura. Esta postura contraria os principais modelos de inovações existentes no mundo. 

Estruturas como o DARPA, o DGA, a COPAC e o CASNAV servem como fonte de es-

tudo para se entender como deve ocorrer a gestão das inovações. Tais organizações estão em 

constantes buscas por matricialidade, conectividade e rede de cooperação. Elas primam pelo 

aprendizado com o ambiente externo e com a valorização do trabalho em equipe.  

Ao contrário do que ocorre no Brasil, o DARPA e o DGA são os responsáveis pelas 

inovações de ruptura ou, pelo menos, por coordenar os esforços neste sentido. 

 

f) Óbices à gestão de talentos eficaz para a inovação na Defesa 

Com foco nos aspectos que influenciam, de alguma forma, a gestão das inovações, foi 

possível observar na literatura, nos documentos e nos relatos que os aspectos que mais preo-

cupam os Planejadores, Gestores e Inovadores do Sistema de Inovação da Defesa (PGID) 

são: o processo de movimentação de pessoal (turn over ou rotatividade); o desenvolvimento 

individual contínuo (ensino e treinamento); e o processo de avaliação de desempenho. 
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Em relação à movimentação de pessoal, conhecida também como Turn Over ou rotati-

vidade, é preciso esclarecer ao leitor que, do ponto de vista da Defesa, ela é um fator que 

atende a várias necessidades do aparato militar. Em primeiro lugar, a movimentação se reves-

te de especial importância para as Forças, pois visa a fornecer aos militares uma visão nacio-

nal (para os oficiais) e regional (para os praças). A experiência advinda das movimentações é 

essencial ao planejamento de possíveis operações militares. Além disso, possibilita o contato 

dos militares com diversos tipos de equipamentos e de funções necessários ao exercício da 

profissão. A rotatividade também atende a outros interesses, que serão abordados na próxima 

seção (Interesse dos Agentes). 

Nesta seção, chama-se a atenção para o fato de que a rotatividade pode impactar negati-

vamente a gestão das inovações, caso não sejam criados mecanismos que driblem as dificul-

dades de interação causadas por ela, especialmente, quando seus efeitos estão associados a 

outros aspectos já abordados anteriormente como: hierarquia, normatização, departamentali-

zação, conservadorismo etc.  

Sendo a rotatividade um fator importante e necessário para o aparato militar e, portanto, 

uma atividade que permanecerá impactando os processos de inovação, cabe aos planejadores 

e gestores elaborar mecanismos que suplantem os óbices e favoreça a gestão de talentos para a 

inovação. Para isso, é fundamental conhecer os principais obstáculos trazidos pela rotativida-

de.  

Dentre os principais óbices apontados pelos entrevistados está a dificuldade de manu-

tenção dos gerentes em seus respectivos projetos. O principal argumento é com a solução de 

continuidade e a perda de conhecimento tácito quando isso acontece, conforme descrevem os 

depoimentos dos entrevistados P19 e P10: 
 

P19: Outro aspecto que atrapalha é a rotatividade. Para que o Sistema SCTEX funcio-
nasse redondo, os atores e os interlocutores deveriam permanecer constante nos proje-
tos. A rotatividade atrapalha muito e não é saudável para a inovação.” 
 
P10: A rotatividade (turn over) na FAB é muito grande e se perde ‘memória’ muito rápi-
do. O mais antigo aqui no EMAER tem um ano de casa. Eu penso que aqui não deveria 
ser assim. Teria que ter um pessoal mais fixo. 
 

Além da perda de conhecimento tácito com os afastamentos provocados pela rotativida-

de, há outra dificuldade que é a escolha do perfil ideal para ocupar a gerência de projetos. 

Para este tipo de atividade, não é a hierarquia que conta na hora da escolha, mas sim a qualifi-

cação para aquele cargo. É preciso fazer gestão de talentos e colocar a pessoa certa na função 

certa. Os depoimentos abaixo abordam sobre este tema: 
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P16: A nossa política de gestão de recursos humanos é ruim. Para trabalhar na área de 
C&T, se a pessoa não tem vocação complica. Mesmo nos altos coturnos, se o militar não 
está acostumado a trabalhar com C&T ele pode interferir negativamente no processo de 
inovações. Às vezes, pela falta de conhecimento do setor, se tomam decisões que inibem a 
inovação. 

 

P21: Devido à hierarquia e à rotatividade de pessoal, é complicado fazer a gestão de 
projetos aqui na Instituição. Nem sempre conseguimos colocar a pessoa com perfil mais 
adequado ao projeto como chefe do projeto, conforme gostaríamos. Neste sentido, a hie-
rarquia traz prejuízos importantes para o sistema de C&T. Superiores hierárquicos nem 
sempre são os mais qualificados. Fora isso, os militares qualificados nem sempre conse-
guem continuar trabalhando em seus projetos devido ao fluxo de carreira. A rotatividade 
é grande em função de processos seletivos para comando, para missão no exterior, para 
cursos, enfim. Em virtude disso, minha experiência permite dizer que num projeto há ne-
cessidade de militares de vários perfis (engenheiros de diversas áreas dependendo do 
projeto, militares das diversas armas combatentes etc.). Além disso, tenho a percepção 
de que devem ser colocados nas equipes uma base majoritariamente civil, pois isto evita-
rá questões de hierarquia, rotatividade etc. 
 
P13: A rotatividade atrapalha o desenvolvimento de projetos. O líder de um projeto não 
pode ser afastado subitamente do mesmo. Além disso, para ser líder de projeto, ele não 
pode estar afastado desse processo por mais de três anos. Ele precisa necessariamente 
estar fazendo projetos. Embora eu seja da Aeronáutica, eu conheço o sistema de movi-
mentação do Exército. Sei que seria difícil terminar com isso, mas para os processos de 
inovação vocês precisam pensar. Tome o exemplo do pessoal da aviação do Exército. Eu 
conheço o pessoal do Quadro de Material Bélico, os caras são muito especializados e a 
rotatividade para eles é reduzida. 

 

Outro resultado que não contribui para as inovações é o encerramento abrupto provoca-

do pelo afastamento do pesquisador de seu projeto, com consequente abandono da linha de 

pesquisa, conforme aponta o depoimento do entrevistado P26: “por causa da rotatividade e 

dessa má gestão de cargos, às vezes, morre toda uma linha de pesquisa”. Um exemplo deste 

tipo de episódio é dado pelo entrevistado P24: 

 

P24: A Gestão de pessoas é caótica para os Engenheiros. Ás vezes movimenta-se pesqui-
sadores militares com mais de 10 anos em uma pesquisa. Vou dar um exemplo: tinha um 
major aqui que era a maior autoridade de microscopia eletrônica que a gente tinha no 
Brasil. O Exército gastou no mínimo uns 12 anos pra formar o militar. Aí o transferiram 
lá para... nem sei pra onde foi. Resumo da história: desmotivou, prestou concurso para o 
Instituto Brasileiro de Pesquisa Social e pediu demissão. 

 

Os depoimentos acima partiram de militares das três Forças e do MD, mas isso não sig-

nifica que seja uma visão apenas de militares. Os empresários do setor de Defesa, também 

sentem os efeitos da rotatividade. Dentre os depoimentos que retratam este quadro, encon-

tram-se o do entrevistado P12A e o do P35: 
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P12A: O EB tem muito isso, as empresas sofrem com as mudanças de cabeças (rotativi-
dade de pessoal). Definiu-se há três ou quatro anos atrás que a viatura Guarani de reco-
nhecimento seria um 6x6 com canhão de 90 mm. Mudaram-se as pessoas, convocaram 
nova reunião decisória, concluíram que seria um 8x8 com canhão 105 mm. No entanto, 
ninguém pensou que eu tenho engenheiros dentro da fábrica, que desenvolveram o pri-
meiro projeto. Então, como ficam nossos engenheiros sem continuidade de projeto? Eu 
acho que é preciso o MD e as Forças entenderem e darem apoio à continuidade de proje-
tos. Não se trata de manter o projeto pra sempre, mas que busque alguma inovação, que 
forcem os engenheiros a aprimorarem as versões. Senão, cada mudança pode significar 
a perda de um engenheiro. É preciso ter previsibilidade. Não se pode ir ao sabor dos 
ventos. A indústria americana é diferente, eles estão sempre inovando. 

 
P35: Eu vejo que não só no nível de projeto ou programas, mas nos relacionamentos en-
tre nós e as Forças, que há uma mudança rotineira de focal point. Por exemplo, na FAB 
ocorrem muitas alterações de funções e isso dificulta o relacionamento. Quando isso 
acontece, em muitos casos, você tem que começar todo trabalho do zero, usar o poder de 
convencimento de novo ou abandonar aquele projeto se ele estiver muito embrionário. 
No mínimo, vai ocorrer um delay ou um atraso na execução. 
 

Dentre os poucos entrevistados que detectam algo positivo em relação à rotatividade, 

está o CEO da Visiona, Nelson Salgado. Em sua abordagem, ele trás uma reflexão importante. 

Para ele, a rotatividade, se bem explorada, se torna importante para diminuir os efeitos da 

fragmentação e do corporativismo. Ele conta que, quando a Embraer passou por uma crise, os 

vários departamentos da empresa não se entendiam. Cada um defendia seus interesses e os 

resultados eram desastrosos. Todos estavam tentando contribuir com a empresa a seu modo, 

mas não havia um sentimento de coletividade. Segundo ele, a saída encontrada foi fazer com 

que o sistema de promoção ou ascensão profissional valorizasse o funcionário com visão glo-

bal, ou seja, aquele já tivesse passado por vários departamentos da empresa. Esta medida foi 

importante, pois propiciou o afloramento de líderes experientes, que chegaram ao topo da 

pirâmide organizacional com visão global em detrimento da visão singular de um único de-

partamento que era comum: 
 

Nelson Salgado (CEO da Visiona): Bem, eu entendo que a rotatividade não atrapalha e 
é benéfica. Veja, teu comentei da necessidade das pessoas transitarem pelos vários de-
partamentos da organização. Por vezes, quando se desce ao nível operacional, a gente 
sente um pouco o efeito da rotatividade (turn over) por que as pessoas que estão traba-
lhando no projeto fazem diferença. Elas são as campeãs naquele projeto. É preciso criar 
um mecanismo para evitar isso. Mas no nível estratégico isso não ocorre, desde que você 
gere o sentimento de que aquilo seja um projeto de Estado e não de Governo. Um projeto 
da Defesa, e não da Força A, B ou C. A estabilidade é fundamental para evitar riscos e 
desperdícios. Quando a organização troca lideres, é natural, que se mude estilos de lide-
rança, os modos de trabalhar enfim. Mas as organizações que são bem sucedidas conse-
guem manter a proa.  Nesse nível não pode haver personalismos né. 
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O entrevistado P29, embora não acredite que ela seja benéfica, concorda com o posicio-

namento do entrevistado acima, quando ele argumenta que a rotatividade, também, pode aju-

dar:  
 

P29: A Aeronáutica tem esta peculiaridade né. A cada dois anos a gente sofre tendo que 
começar desde o zero. A nossa sorte é que, às vezes, a rotatividade ajuda, por exemplo: 
agora assumiu a chefia um militar que já havia trabalhado neste processo de inovações, 
no Departamento de Ciência e Tecnologia. Então, ele conhece e não está começando do 
zero. O antigo chefe está fazendo a ECEMAR,  a gente está torcendo para que, quando 
acabar o curso, ele retorne para cá, pois ele conhece bem aqui a instituição. Então, 
quando vem alguém que conhece a rotina, ótimo, mas, quando não, é complicado. 
 

Este procedimento vai ao encontro do que as Forças fazem ao movimentar os militares, 

em particular os oficiais, para várias regiões do País e utilizar esse critério para valorização do 

mérito profissional dos militares.  

O presidente da Visiona chama atenção para o fato de que é preciso criar mecanismos 

para evitar os efeitos negativos da rotatividade para a interação e para a inovação. É preciso 

gerar sentimento de que o projeto é importante e perene, que não se trata de personalismo, 

pois a estabilidade é fundamental para evitar riscos e desperdícios. 

De acordo com os entrevistados TC O’Donnell e  P21, há outras alternativas para dimi-

nuir os efeitos da rotatividade. Entre elas destacam-se: a formação de equipes ad hoc para 

realizar a gestão de projetos; e o aumento da participação de civis no processo: 

 
P21: O efetivo de engenheiros militares que existe em cada Força é desproporcional e 
tem uma parcela muito pequena de civis. Há uma dificuldade nas três Forças em aumen-
tar o efetivo de civis, o que seria muito benéfico para o sistema. Os civis, pela natureza 
de sua formação têm maior facilidade de interação com empresas da BID e com IES. 
Eles têm maior predisposição para trabalhar em conjunto com estes atores e, também, 
em se relacionar com civis das outras Forças. Eu entendo que os Sistemas de C&T deve-
riam privilegiar as ICTs com efetivos maiores de civis. As ICTs deveriam, majoritaria-
mente, ser composta de civis e estar vocacionadas para determinadas áreas, desenvol-
vendo projetos para as três Forças. 
 
TC Av O'Donnell: O civis conseguem manter o conhecimento tácito no local. Por isso 
acho interessante para o processo de inovações na Defesa. A carreira de C&T recebeu 
um up grade e os  salários estão bons, compatíveis com o da iniciativa privada. Acho que 
deveríamos considerar a ampliação de civis no processo. 

 

Além da rotatividade, outro aspecto que preocupa os planejadores, gestores e inovado-

res (PGID) diz respeito ao desenvolvimento individual contínuo (ensino e treinamento). Foi 

possível verificar que o setor militar da Defesa posiciona seus estabelecimentos de ensino em 

primeira prioridade para receber aporte de recursos financeiros e recursos humanos qualifica-

dos, conforme apurado em observações e indicam os depoimentos abaixo:  
 



 

266 

P17: O Exército tem muito cuidado com aquilo que ele tem de melhor: os seus recursos 
humanos. Por isso, nosso sistema de ensino é a primeira prioridade para receber recur-
sos financeiros. Pode faltar para outras áreas, mas para a área de ensino não. Além dis-
so, nós temos um processo seletivo muito rigoroso para escolher os professores militares 
e civis. 
 
CMG Klein: Na Marinha, nós temos um preocupação muito grande com a educação 
continuada dos nossos quadros, com qualificação do pessoal e com a infraestrutura de 
apoio à Educação. Nós fazemos isso com recursos orçamentários e extra orçamentários.  

 

Além do ensino de qualidade, continuado ao longo de toda carreira, conforme já foi 

abordado anteriormente, todo ano são enviados diversos militares para o exterior, para realizar 

cursos e estágios nas mais diversificadas áreas do conhecimento, visando estudar as melhores 

práticas (benchmarking) daquilo que está sendo desenvolvido por países participantes ou não 

de conflitos bélicos.  No Comando da Aeronáutica (COMAER), por exemplo, [...] foram en-

viados para fazer Cursos no Exterior, nos últimos quatro anos, na área de Ciência, Tecnolo-

gia e Informação, vinte e dois Oficiais do COMAER.  
 

Alguns depoimentos demonstram a importância do desenvolvimento individual (capaci-

tação, treinamento, adestramento militar etc.) para gestão do processo de inovação. Um deles, 

em especial, merece uma atenção. O TC Carlos Eduardo, da Academia de Defesa da Inglater-

ra, lembra que o compromisso com o ensino e o treinamento de per si não são suficientes para 

a inovação. É fundamental que tal preocupação esteja alinhada com o foco principal que é o 

desenvolvimento do sistema de Defesa. Ou seja, se este compromisso for endógeno e ficar 

restrito à análise singular e não integrada entre as Forças, não haverá sinergia na Defesa. 
 

TC Carlos Eduardo: Na Defence Academy of the United kingdom ocorre a formação de 
pessoas, em vários níveis, para o sistema de Defesa. Neste sistema, as pessoas são for-
madas com uma linguagem única, com alinhamento de percepções e senso de orientação 
conjunta. Quer dizer, imagina-se que, depois, a gestão de Defesa, fica mais fácil, pois to-
dos observam com o mesmo olhar para onde se está caminhando. Especialmente, os cur-
sos de Estado-Maior são como molas motivadoras que agregam poder aos pensamento 
de Defesa. Lá, Engenheiros e combatentes, civis e militares, de todas as Forças, estudam 
juntos. 

 

Apesar do comprometimento com o sistema de ensino nas Forças, houve depoimentos 

apontando oportunidades de melhorias. De acordo com autoridades do ensino, há algumas 

incongruências no sistema de ensino militar bélico, designadas por eles de “desastre pedagó-

gico de um sistema de ensino que elege o pato”.  

As Forças Armadas possuem uma infraestrutura de ensino de qualidade elevada. Prova 

disso são os resultados dos Colégios Militares, no ENEM (Exame Nacional do Ensino Mé-

dio), e do IME e do ITA, no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).  
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Apesar disso, as entrevistas realizadas apontam falhas pontuais no sistema de ensino mi-

litar. Entre elas estão o formato de avaliação nos IES das Forças e o processo cartesiano de 

ensino-aprendizagem no ensino fundamental e médio. 

O Prof. Dr. Pirró e Longo, da UFF, chamou a atenção para o que ele denominou de 

“Desastre Pedagógico”. Na sua avaliação, os IES das Forças deveriam abandonar o grau abso-

luto e a forma de avaliação, pois este é um fator limitante da criatividade e inovação. A entre-

vista com P17 corrobora com o pensamento do Professor Pirró e Longo e insere uma outra 

questão que é a confusão que se faz entre a avaliação do processo de ensino-aprendizagem e a 

avaliação do discente: 

Prof. Dr. Pirró e Longo: Você sabe que a prova lá tem o grau relativo né. Este é outro 
erro nosso aqui. Nós emitimos um valor absoluto para as provas. Isso é um desastre pe-
dagógico terrível. Lá não há prova de valor absoluto.  O professor é quem determina 
quem vai tirar A, B ou C. Atribui-se percentagens, por exemplo: A para 10% da turma, B 
para 20% e assim por diante e vai ter uma ralé lá que vai ficar com as piores notas. Eu 
digo que é um desastre pedagógico por que inibe a criatividade e o aluno só corre atrás 
daquilo que ele enxerga que dará oportunidade de obter seu grau absoluto. 

 
P17: Na ECEME, há uma preocupação exacerbada com o grau, quando na verdade a 
avaliação deve ser do processo de ensino-aprendizagem e não do aluno. Nós queremos 
saber se o ensino foi absorvido pelos alunos. Este deveria ser o core. No entanto, no en-
sino militar, nós queremos saber quem foi o primeiro colocado. O segundo nem importa 
mais, não tem medalha, não tem viagem de estudo, não tem prêmio, o que importa é sa-
ber quem é o primeiro. Isso é desmotivador para os demais. O último colocado, às vezes, 
fica estigmatizado, como se ele não tivesse seus méritos também por ter concluído o cur-
so. Veja o que ocorre aqui (ECEME), o aluno fica caçando as gaivotas. Ele faz perguntas 
ao instrutor no sentido de descobrir o que será avaliado na prova e não em aprender um 
conteúdo. Ele não quer inovar, pois se o fizer poderá não ser compreendido e isso fará 
com que ele não tenha um grau elevado. Sair com um grau ruim da ECEME significa fi-
car mal posicionado para processos seletivos para missão no exterior ou cursos, por 
exemplo. Quero que fique claro que não sou a favor de não haver uma classificação ao 
final do curso né. Acho que o aluno iria relaxar demais se não houvesse algum processo 
de avaliação. Além disso, o DGP precisa da classificação após curso para nos colocar 
enfileirados. Mas seria importante mudar a forma de avaliação. Algo que fosse mais in-
teligente. Existem tantos processos de avaliação. 

 

Complementando os argumentos acima, o Gen Mattioli aborda sobre um aspecto ob-

servado em vários estabelecimentos de ensino militar. Segundo ele, o sistema de ensino mili-

tar “elege o pato”. Ou seja, valoriza o generalista. “Aquele que é bom em todas as áreas, ain-

da que de modo superficial”.  

Como se sabe, o ensino nas escolas militares tem foco no desenvolvimento das três ap-

tidões da taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom (1956): cognitivas, psicomotoras e 

afetivas. Em função disto, todo sistema de avaliações nas escolas de formação (graduação) 

está montado para medir o valor obtido pelos alunos nos três domínios. Além disso, todo o 

sistema meritocrático das Forças está baseado em tais domínios. Isto implica em classificar 
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cada profissional militar de acordo com seus méritos (intelectuais, psicomotores e afetivos). 

Para isso, busca-se a uniformização do ensino e procedimentos pedagógicos, a fim de que se 

elimine ou minimize as subjetividades nos processos de avaliação. De acordo com a raciona-

lidade meritocrática existente, o bom militar é aquele que atinge o melhor desempenho em 

todas as áreas do saber.  

Para o Gen Mattioli, escolher o melhor generalista no processo de ensino é eleger o pa-

to. Em outras palavras, com exceção dos poucos gênios que dominam com profundidade o 

“todo”, os demais são patos: “mergulham bem, mas não mergulham fundo; voam bem, mas 

não voam alto; nadam bem, mas não por muito tempo; correm bem, mas não são expoentes”. 
 

Gen Mattioli: Nosso sistema de ensino elege o pato. Quando fui morar na Inglaterra, a 
minha ficha caiu e eu vi as falhas do sistema de ensino do País. Lá você não é obrigado a 
provar nada. Quando você vai matricular seu filho na escola, não precisa apresentar ne-
nhum documento (histórico escolar, comprovante de residência), nada! Você se respon-
sabiliza pelas informações. Isso é bem diferente do que ocorre aqui no Brasil. [...] Quan-
do começaram as aulas, minha filha começou a ter aulas de matemática e deu um ‘ba-
nho’ nos outros alunos. Ela ficou acima da média. Achamos estranho e chegamos a pen-
sar como um país como a Inglaterra tem um ensino fraco. A gente ria do estagio tão bai-
xo que estavam cobrando no ensino de matemática. Mas, em compensação, ela era obri-
gada a fazer outras disciplinas como artes, música etc. Daí que vem o meu pensamento 
de que o nosso processo cartesiano limita a criatividade. Quando eu digo que nós somos 
patos, eu quero dizer que se você for um gênio em música, mas não souber somar 2+2 ou 
não conseguir resolver uma equação do segundo grau, você vai ficar para trás logo no 
ginásio. Este ponto para mim é crucial para as inovações, por que o processo criativo é 
transversal, é matricial. Olha o exemplo das Escolas de Estado-Maior das Forças. Lá  
você tem alguns gênios que sabem de tudo e por isso são os primeiros e os demais, você 
desconsidera. O zero um (01) [primeiro colocado] da ECEME tem que ser bom na área 
cognitiva; tem que ser bom de relacionamento, do contrário não rende nos trabalhos em 
grupo;  tem que ter bom preparo físico. Ele é um ser completo. Salvo estas pessoas ilu-
minadas, o restante são patos: mergulham bem, mas não mergulham fundo; nadam, mas 
não nadam bem; correm, mas não correm, voam mas não voam, enfim. 

 

Do exposto, conforme se pode observar, este fator se encaixa no desenvolvimento indi-

vidual contínuo apontado no referencial teórico. O Desenvolvimento individual contínuo, con-

forme visto, é caracterizado pelo compromisso de longo prazo com ensino e treinamento para 

assegurar altos níveis de competências e habilidades para aprender eficazmente. As pesquisas 

comprovaram a tese de Readman e Bessant (2004), que argumentam que o desenvolvimento 

de pessoas é considerado mais importante que os motivadores financeiros como mecanismos 

de recompensa. No entanto, chama-se a atenção para o fato de que ele, por si só, não evita a 

evasão de recursos humanos.  

É mister ressaltar que, embora haja o comprometimento de longo prazo com ensino e 

treinamento, há uma dificuldade enorme nas três Forças, mormente na Força Terrestre, de 

fazer a gestão de talentos. As observações e entrevistas demonstram que aspectos como rota-
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tividade, hierarquia, departamentalização, vaidade e outros dificultam o emprego do pessoal 

qualificado no momento e local oportuno. 

Além disso, o fato de haver elevado comprometimento das instituições com o desenvol-

vimento individual não assegura, conforme apontam as pesquisas, que o sistema de ensino 

seja perfeito para promover ambiente criativo e inovativo. Foram destacados, pelos entrevis-

tados, importantes aspectos contrários ao processo de inovação, tais como: generalidade da 

formação e processo de avaliação limitante da criatividade. 

 
 

7.2.1 Síntese parcial dos Fatores de Suporte à Inovação (FSI) 
 

 

 

Os Fatores de Suporte à Inovação (FSI) foram estruturados com base nas teorias apresen-

tadas por Lundvall (1992) e de Tidd; Bessant; e Pavitt (2008. P.486). Eles são constituídos 

por aspectos físicos, humanos e organizacionais. Dentre eles, destacam-se: Infraestrutura físi-

ca para inovar; Comprometimento da alta gestão; Estrutura organizacional; Indivíduos-

Chave; Desenvolvimento individual contínuo; Comunicação extensiva; Trabalho em Equipe; 

Aprendizado com ambiente e Gestão de Pessoas. 

Constatou-se, nesta pesquisa, a existência de “FSI Estimulantes”, que atraem a forma-

ção de alianças e influem positivamente no processo de inovação e os FSI “Desestimulantes”, 

que dificultam ou repelem as parcerias e, portanto, não contribuem para o processo inovativo. 

O Estudo destes fatores proporciona uma ferramenta para observar como um determi-

nado agente está posicionado para contribuir com as demais partes envolvidas na Alianças. 

Embora não fosse objetivo deste trabalho, foi possível fazer uma análise de como as Forças 

Armadas estão posicionadas nestes fatores e de como elas são vistas pelos demais agentes. 

Isso auxiliará na formulação de medidas aos policy makers, que também é um condicionante 

desta pesquisa. 

Do que foi possível averiguar, na conjuntura atual, as Forças Armadas dispõem de uma 

Infraestrutura (NITs, ICTs, IES, Centros de Pesquisa etc.) adequada e em evolução, que fun-

ciona como um atrativo para Alianças. Há algumas dificuldades laboratoriais em nichos espe-

cíficos, o que que não compromete o relacionamento externo, mas influi na motivação dos 

pesquisadores que não possuem as ferramentas adequadas para exercer suas atividades. 

Esta falta de motivação é agravada por uma Gestão Ineficaz de Recursos Humanos e de 

Talentos e por um sistema de recompensas que precisa de melhorias para que possa atender 

aos anseios dos inovadores. Em relação à gestão de talentos, aspectos como rotatividade, hie-
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rarquia, departamentalização e vaidade dificultam o emprego do pessoal qualificado no mo-

mento e local oportuno. 

No que tange ao Desenvolvimento individual contínuo, pode-se dizer que há um com-

promisso de longo prazo com ensino e treinamento para assegurar as competências e habili-

dades que se configuram como fatores motivadores da interação. No entanto, há aspectos, no 

ensino militar bélico, que merecem atenção, a fim de não engessar ou limitar a criatividade, 

são eles: o generalismo e o culto ao grau. 

Fato é que não basta possuir pessoal qualificado se não houver gestão de talentos eficaz 

e uma estrutura organizacional que valorize a atitude inovadora, a criatividade, aprendizagem 

e interação. Nisso, as Forças Armadas têm dificuldade, em virtude da existência de uma estru-

tura departamental e hierarquizada. Salvo em alguma organizações como o CASNAV, a CO-

PAC e o C Dout Ex e o EPEx, onde existe a busca pelo equilíbrio entre estruturas “orgânicas 

e mecânicas”, nas quais se valorizam aspectos como descentralização, autonomia, flexibilida-

de. 

Mesmo assim, estas estruturas, que pertencem à Marinha, da Aeronáutica e do Exército 

respectivamente, trabalham de forma singular e não integrada, contribuindo para a dispersão 

de esforços que precisariam ser coordenados. Assim como funciona no DARPA e no DGA, os 

entrevistados esperam por uma postura mais presente e firme do MD, especialmente no que 

tange às inovações de ruptura do setor de Defesa, já que as inovações incrementais vêm sendo 

desenvolvidas a contento pelas Forças. As pesquisas apontam, portanto, a percepção de todos 

agentes sobre a dificuldade de obtenção e manutenção da unidade de comando na Defesa, em 

particular, no que se refere ao sistema de inovações.  

A par disso tudo, há também uma dificuldade de planejamento de longo prazo, cuja ori-

gem tem duas vertentes. Se por um lado, a visão de longo prazo é impactada pela elevada ro-

tatividade, pela vaidade, pela departamentalização, e pelo fatiamento da licitação por etapas 

do ciclo de vida, por outro ela sofre por falta de continuidade de planos governamentais e por 

leis e regras limitantes como a lei de responsabilidade fiscal e a Lei 8.666. Este quadro vem 

sendo revertido por mecanismos e dispositivos legais que estão sendo criados, como a RE-

TID, a Lei da Inovação, a PNID e pelo comprometimento da alta gestão. Este último, caracte-

rizado pela elaboração de projetos e programas estratégicos mobilizadores como: SISFRON, 

SISGAAZ, PROSUB, PROFORÇA, Projeto FX2, HX-BR e outros. O SAPID também está 

entre as medidas tomadas pelo MD que esboçam uma tentativa de se fazer mais presente no 

sistema de C&T do setor.  
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Vale dizer que a existência de Indivíduos-Chave ou Grupos-Chave tem se mostrado 

fundamental para as inovações neste setor. No entanto, mesmo este fator, somado ao Com-

prometimento da Alta Gestão não consegue potencializar as inovações no setor, especialmen-

te as disruptivas. As iniciativas que têm sido realizadas, nem sempre, são difundidas na inten-

sidade adequada ao público que precisa tomar ciência das mesmas. Há falhas nas comunica-

ções que provocam o desconhecimento sobre os sistemas de inovação vigentes no setor.  
 

 

 

7.3 INTERESSES DOS AGENTES E SEUS REFLEXOS NAS INTERAÇÕES 
 
 

Conforme já estudado, os principais agentes que atuam na geração de inovações no seg-

mento de não-guerra do setor de Defesa são: o Governo, as Forças Armadas, a Base Industrial 

de Defesa (BID), as Instituições de Ensino Superior (IES) e os Centros de Pesquisas. Este 

trabalho procurou levantar os interesses de cada um destes agentes, quando estão buscando 

gerar inovações no segmento de não-guerra do setor de Defesa.  

De acordo com o explicado no capítulo 5, os Interesses dos Agentes, embora não estejam 

focados diretamente sobre a formação de Alianças, eles podem influenciá-las e, neste caso, 

não podem ser confundidos com o fator Benefícios das Alianças, que são os resultados con-

cretos do estabelecimento das alianças ou são visualizações de existência de tais resultados. 

É interessante destacar que, ao proceder às entrevistas, buscou-se minimizar a carga de 

preconceito que a palavra “interesse” carrega, explicando a definição de tal elemento aos en-

trevistados.  

Com base na teoria, esperava-se encontrar os Interesses divididos nas seguintes categori-

as: individuais, organizacionais, setoriais e governamentais. Entretanto, durante a pesquisa de 

campo, surgiram novas categorias. Os “Interesses organizacionais” foram subdivididos em 

três novas categorias: militares, universitários e empresariais.  

Destaca-se, também, que a categoria “interesses setoriais” não foi muito frequente nos 

depoimentos, em que pese aparecer, fortemente, nas observações.  

A análise dos dados permitiu inferir que há uma serie de interesses que são comuns a ca-

da uma destas categorias (“Interesses comuns”) e outros específicos de cada uma delas (Inte-

resses específicos).  

A ocorrência de “Interesses Comuns” era esperada, uma vez que, de acordo com Thiry-

Cherques (2006, p.38),  “cada campo tem um interesse que é fundamental, comum a todos os 

agentes”.  
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O Quadro 11 abaixo sintetiza os principais Interesses Comuns observados, que serão rela-

tados a seguir nas discussões, onde serão postos em evidência alguns dos depoimentos dos 

entrevistados. Outros depoimentos, não inserido nas discussões, mas que auxiliaram na identi-

ficação dos interesses, estão consolidados no Apêndice L.  
 

Quadro 11:  Principais Interesses dos Agentes 

Interesses dos Agentes 

Interesses comuns a todos os agentes e níveis 

1) Ampliar o poder dissuasório do País por meio de uma indústria de Defesa forte e de Forças Ar-
madas bem preparadas e equipadas. 
2) Fortalecimento do MD, a fim de que ele atue como líder nos processos inovativos em assuntos de 
Defesa.  
3) Fortalecimento da BID (indústrias nacionais e estrangeiras).  
4) Desenvolver cultura de inovação. 
5) Fomentar cursos conjuntos de Defesa nas universidades ou in company, com objetivo de formar 
profissionais com visão global para o setor. 
6) Fortalecer o pensamento nacional de Defesa e ampliar os debates sobre o tema. 
7) Incrementar a realização de eventos e atividade de C&T. 
8) Incentivar a expansão do número de empresas vocacionadas para a Defesa. 
9) Avançar na questão da proteção do conhecimento e propriedade intelectual. 
10) Desenvolver projetos comuns entre os principais atores do sistema de inovação. 
11) Desenvolvimento de projetos em parceria com outras nações no Brasil. 
12) Fomentar a formação de empregos no setor de Defesa. 
13) Contribuir para a abertura de novos mercados de Defesa (exportações). 
14) Incentivar a produção de materiais com tecnologia dual (civil- militar).  
15) Transferência de tecnologia (mecanismos, debates e incentivos). 
16) Padronização de materiais para as Forças. 
17) Política de encomendas de longo prazo. 
18) Recompensas tangíveis e intangíveis (royalties, bolsa ao pesquisador, promoções, , etc.).  
19) Redução do ciclo decisório. 
20) Flexibilização de prazos para P, D & I (flexibilidade x controle). 
21) Ampliar o nível de satisfação dos empregados / colaboradores/ militares. 
22) Aumento do patrimônio material (materiais e equipamentos).  
23) Oferecer melhores produtos e serviços para clientes.  
24) Ampliação da quantidade de pesquisas relativas à defesa nas universidades. 
25) Contribuir para desenvolvimento e ampliação do segmento 
26) Desenvolvimento do setor educacional, militar e industrial do País. 
27) Fortalecimento da imagem da instituição (Forças Armadas, Universidades). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além dos “Interesses Comuns”, a teoria indicava a diferenciação de interesse entre cada 

agente. Conforme abordado no referencial teórico, todo campo social (científico, militar, reli-

gioso, econômico, familiar etc.) tem suas relações pautadas na illusio. Segundo Bourdieu 

(1996, p. 258), cada campo produz sua forma específica de illusio, no sentido de investimento 

no “jogo”. O Quadro 12 abaixo sintetiza os principais Interesses Específicos observados, que 

serão relatados a seguir nas discussões, onde estão evidenciados alguns dos depoimentos dos 
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entrevistados. Os mesmos foram divididos nas subcategorias: individuais, militares, empresa-

riais, universidades, governamentais. Outros depoimentos, não constantes das discussões, 

poderão ser consultados no Apêndice L. 
 
 

Quadro 12 – Interesses Específicos de cada Agente da inovação em Defesa 

Interesses de cada agente 

Individuais Militares Empresariais Universidades Governamentais 

Melhoria das 
condições de 
trabalho na orga-
nização. 

Desenvolver e 
manter  um siste-
ma de inteligência 
tecnológica para a 
Defesa. 

Desenvolvimen-
to de vantagem 
competitiva. 

Formação dos me-
lhores engenheiros 
militares para as 
Forças Armadas e 
para o País. 

Promover o desen-
volvimento do 
País, a democracia 
e a paz social.  

Trabalhar em 
projeto e desen-
volvimento de 
PRODE. 

Ampliação da 
capacidade opera-
cional das Forças 
Armadas. 

Maior fomento à 
indústria nacio-
nal  

Maior aproximação 
do meio acadêmico 
civil com o militar. 

Ampliar a percep-
ção de segurança e 
soberania do País. 

Reconhecimento 
profissional. 

Modernização e 
fortalecimento do 
poder militar.  

Busca por retor-
no imediato e 
lucro. 

Patrocínio de cáte-
dra por empresas 

Manter integridade 
do patrimônio na-
cional. 

Participação no 
processo decisó-
rio. 

Controle do de-
partamento de 
C&T pelo seg-
mento operacio-
nal (fim x meio). 

Maior apoio às 
empresas inova-
doras. 

Formar alunos de 
diversos campos do 
saber para indús-
trias de Defesa. 

Acelerar o cresci-
mento econômico 
(PIB) e manter o 
equilíbrio da ba-
lança comercial do 
País. 

Satisfação em 
contribuir para 
engrandecimento 
da organização 

Desvinculação 
parcial do depar-
tamento de C&T 
pelos engenhei-
ros. 

Tentar criar um 
apelo mais forte 
para a Defesa 
por setores de 
conhecimento. 

Contribuir com as 
Forças por meio da 
pesquisa e inova-
ção. 

Ampliação do bem 
estar social (em-
prego, renda etc.). 

Flexibilização de 
prazos (inovador) 
 

Desenvolvimento 
de produtos mili-
tares de elevada 
performance. 

Redução dos 
níveis de urgên-
cia do cliente no 
desenvolvimen-
to de produtos 
(prazos). 

Contribuir com a 
sociedade por meio 
da formação de 
profissionais quali-
ficados. 

Desenvolvimento 
econômico, militar 
e científico-
tecnológico. 

Crescimento  
profissional (bus-
ca de melhores 
oportunidades). 
. 

Manutenção da 
IMBEL e da EN-
GEPROM vincu-
ladas. 

Apoio e participa-
ção de empresas em 
eventos acadêmicos 

Controle dos mili-
tares pelos civis 

Consultoria técni-
ca ou gerencial 
 

Projeção do po-
der militar como 
fator dissuasório 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em que pese o fato de os interesses (comuns e específicos) listados acima serem autoex-

plicativos, julgou-se apropriado discorrer sobre os principais deles, a fim de garantir maior 

poder de compreensão ao leitor e facilitar o entendimento do modelo explanatório que aborda 

sobre a relacionamento entre os elementos da estrutura subjacente que será objeto do próximo 

capítulo.  
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Durante o texto a seguir, serão apresentados os Interesses Harmônicos e os Interesses 

Dissonantes. Os Harmônicos são os interesses que contribuem para a formação de alianças. 

Os Dissonantes são os que entravam ou obstam a formação de alianças (Figura 36).  

  
 

Figura 36: Classificação dos interesses 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A existência de interesses harmônicos minimiza a ocorrência de potenciais conflitos entre 

os atores. Do contrário, quando os interesses são dissonantes, os conflitos tendem a se poten-

cializar, podendo influenciar negativamente a formação de parcerias. Tanto os interesses co-

muns quanto os específicos podem ser harmônicos ou dissonantes e, conforme dito, ambos 

impactam a formação de Alianças. 
 

 

7.3.1 Interesses Comuns aos Agentes (Harmônicos e Dissonantes) 
 

Feito este preambulo, inicia-se a discussão sobre os principais interesses comuns. O pri-

meiro deles diz respeito ao interesse em ampliar o poder dissuasório do País por meio de uma 

indústria de Defesa forte e de Forças Armadas bem preparadas e equipadas. Este parece ser 

um dos principais interesses de todos os agentes. Durante as entrevistas, foram observados 

diversos depoimentos cujo conteúdo privilegia o fortalecimento das Forças Armadas e da BID 

(indústrias nacionais e estrangeiras). Dentre eles destaca-se o do entrevistado João Paulo, da 

IACIT. Ele demonstra sua percepção de que o governo está envidando esforços no sentido de 

fortalecer a indústria nacional:  
 

 

João Paulo (IACIT): [...] eu tenho percebido em conversas até com outras indústrias, 
que o governo está querendo fortalecer as indústrias nacionais. Não é questão de ser na-
cionalista ou não e se isto está correto ou não. claro que nós temos que ser nacionalistas, 
fortalecer nosso mercado, mas, mais do que isso, as medidas tomadas podem fomentar a 
formação de empregos, de um PIB maior, enfim.  
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De fato há diversas iniciativas governamentais que apontam para este direcionamento. 

Algumas delas foram tratadas ao longo desta pesquisa, tais como: o estabelecimento de marco 

regulatório para o setor; e aprovação recente de leis, que beneficiam as indústrias o setor de 

Defesa (PND, END, LDB, PNID, RETID53 etc.). Além disso, há, também, outras iniciativas 

importantes no sentido de ampliar o fomento  da indústria de Defesa, em especial da indústria 

nacional. Trata-se dos projetos estratégicos da Defesa: SISFRON, SISGAAZ (Sistema de Ge-

renciamento da Amazônia Azul), submarino de propulsão nuclear, aeronave KC-390, helicóp-

tero HX-BR, viatura blindada Guarani, satélites geoestacionários e outros.  

O Presidente da Visiona, Dr. Nelson Salgado, destaca o interesse do governo (MD, 

MCTI e Ministério das Comunicações), em desenvolver a indústria nacional em assuntos li-

gados à Defesa, em particular, os satélites:  
 

Nelson Salgado (Presidente da Visiona): Nossos satélites são todos alugados. Em fun-
ção disso, o nosso projeto de satélite geoestacionário nasceu do interesse de três ministé-
rios: o MD, por conta da comunicação de banda X (Siscomis); o Ministério das Comuni-
cações, que aluga transponders e é responsável pela implantação do plano nacional de 
banda larga. Juntando estas demandas com o interesse do MCTI, que desejava que hou-
vesse um integrador industrial para satélites no Brasil. 

 
No mesmo sentido, o depoimento do TC Leite Silva demonstra o interesse de outro 

Ministério pelo desenvolvimento do setor de Defesa, o MDIC, que tomou a iniciativa de ne-

gociar a aquisição, com uma possível transferência de tecnologia, do helicóptero francês 725, 

conhecido como projeto HX-BR . Neste caso, além de elevação do PIB e geração de empre-

gos, parece haver o interesse pelo equilíbrio da balança comercial do País.  
 

 

TC Leite Silva: O projeto do HX-BR é de iniciativa política. Nasceu no MDIC que nego-
ciou com a França a aquisição dos helicópteros 725, com o objetivo de fortalecer as in-
dústrias de asa rotativa do pais. Isso foi negociado, depois, com o MD, que definiu a 
Força que iria liderar o projeto, no caso a Aeronáutica. Por este motivo, o projeto aca-
bou indo para a COPAC, que é um órgão modelar em termos de gerenciamento de proje-
tos. Atualmente ela vem fazendo a gestão de 22 projetos. Entende-se que lá era local cer-
to para gerenciar um projeto envolvendo as três Forças. 

 
No caso do projeto HX-BR, vale a pena comentar alguns aspectos. Em primeiro lugar, 

embora tenha sido bem aceito, o helicóptero não estava entre as prioridades do MD. Pode-se 

dizer que este fato gerou um “Interesse Dissonante”. O desconforto foi contornado pela exis-

tência de “Interesses Harmônicos”, entre eles, o desenvolvimento de um projeto estratégico 

para a indústria nacional e para as Forças Armadas. Outro aspecto a ser ressaltado é o fato de 

o projeto estar sendo conduzido em conjunto pelas três Forças. Este projeto, ao lado do Rádio 

                                                           
53Lei no 12.598, de 22 de março de 2012 (BRASIL, 2012a). 
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Desenvolvido por Software (RDS) e de outros estão entre as primeiras iniciativas de desen-

volvimento tecnológico conjunto. Trata-se de uma tentativa, embrionária, de se desenvolver 

uma cultura de inovação na Defesa, já que o passado foi marcado por singularidades e inde-

pendência das Forças, com reflexos negativos, conforme destaca o entrevistado P21, quando 

descreve os problemas de aceitação do Radar Saber, pelas outras Forças, especialmente pela 

Aeronáutica: 
 

P21: [...] Os argumentos do DCEA era de que ele não tinha incumbência de fomentar a 
indústria nacional e sim se preocupar com a segurança do espaço aéreo em primeiro lu-
gar. Em virtude disso, eles escolheram adquirir produtos já experimentados e isso com-
plicou um pouco nosso projeto do radar. Nesse caso, o principal cliente de radares não 
estava interessado em fomentar a indústria e sim buscar o melhor equipamento, o mais 
confiável para garantir que a percepção de segurança da sociedade volte aos níveis 
normais, o que é aceitável. 

  

Em particular, neste caso do Radar Saber, também, há exemplo de dissonância de interes-

ses. Segundo especialistas do CASNAV e do CTEX, a tecnologia desenvolvida pelo Exército, 

no projeto do Radar Saber, poderia sim ser utilizada para o desenvolvimento de produtos para 

atender às especificidades da Força Aérea e para a Marinha. A indústria nacional também foi 

prejudicada por tal dissonância, uma vez que a opção foi por realizar a aquisição no exterior. 

Visando evitar os interesses dissonantes, há necessidade de desenvolvimento de uma cul-

tura de inovação que leve em consideração os interesses dos vários atores (indústria, governo 

e forças armadas). Para isso, há necessidade de desviar de atitudes que levem ao corporati-

vismo.  

Neste sentido, cresce de importância outro interesse comum que aparece nos depoimentos 

dos atores da inovação em Defesa: o fomento à criação de cursos conjuntos de Defesa nas 

universidades (militares e civis) ou mesmo in company, com objetivo de formar profissionais 

com visão global para o setor e fortalecer o pensamento nacional de Defesa de forma a ampli-

ar os debates sobre a questão e minimizar efeitos do corporativismo, criando espírito de corpo 

no nível Defesa.  
 

Giovanni D’Ambrósio: Acho que seria interessante fazer algo semelhante ao que temos 
na Itália. Lá, a Iveco tem uma parceria com o Exército Italiano. Foi montado um curso 
conjunto de manutenção e assistência pós-venda para que os engenheiros do Exército 
vissem a o lado da empresa e para que os engenheiros das empresas entendessem o lado 
do Exército. Está na terceira edição. É muito interessante por que é difícil achar gente 
com este tipo de conhecimento (militar x indústria). Quase impossível. Isso foi muito bom 
e permitiu a troca de informações e conhecimentos entre ambos. 

 

P13: Fiquei um pouco decepcionado com o AZUVER. Achei que fossem ocorrer boas 
trocas de experiência no campo da doutrina, mas não ocorreu. Claro que o exercício é 
muito importante e, hoje estamos muito melhores por causa dele. Mas a concepção não 
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vai evoluir, nós precisamos de escolas conjuntas. Temos que estipular um tempo de curso 
conjunto. Além de estudarmos as nossas singularidades e, temos que estudar o nosso 
conjunto. Nós estamos muito atrasados, mesmo com tanta boa vontade que existe de to-
dos. 

 
A respeito disso, vale destacar que, nos últimos anos, foram criados cursos de Defesa em 

diversas universidades, com o interesse de contribuir para a criação de uma mentalidade ou 

cultura de defesa, no seio da sociedade brasileira. Por exemplo: a UFF vem ampliando o curso 

de mestrado do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança; a 

UFRJ criou o curso de graduação em Defesa; o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (IUPERJ) da Universidade Candido Mende, criou o curso de pós-graduação lato sen-

su na área de Segurança e Defesa.  

No âmbito das Forças Armadas, especificamente nas Escolas de Altos Estudos Militares 

(ECEME, ECEMAR, EGN e ESG), também, há iniciativas no sentido de integrar militares e 

civis.  

Na ECEME, por exemplo, foi criado o Instituto Meira Mattos, onde funciona um curso 

para militares e civis, no nível de mestrado, reconhecido pela CAPES. Na ESG, foi criado o 

Curso Superior de Defesa. Trata-se do primeiro curso interforças, destinado a preparar civis e 

militares das Forças Armadas e das forças auxiliares para o exercício de funções de assesso-

ramento de alto nível que envolvam assuntos de Defesa.  

Nos institutos militares de engenharia (IME e ITA), a proposta do Governo Federal é am-

pliar e, se possível, dobrar o número de vagas ofertadas na graduação, conforme demonstram 

as palavras do entrevistado Aloísio Mercadante, então Ministro do MCTI e atual da Educa-

ção: 

Aloísio Mercadante: O número de vagas do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
será duplicado. A ideia já foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff e deverá ser colo-
cado em prática a partir de 2012. O ITA é um dos principais centros de engenharia do 
País e esta medida será  fundamental para reduzir o déficit de mão de obra qualificada 
do Brasil. A China forma um engenheiro a cada quatro graduados, nós formamos um a 
cada 50.Temos que mudar este quadro. [...] O IME não tem condições físicas, neste mo-
mento, para a duplicação do numero de vagas conforme solicitação da Presidenta. A De-
fesa (MD) está fazendo esforços para criação de um polo tecnológico e, isso ocorrendo, 
o IME poderá entrar no programa. 

 

A entrevista com o General Minicelli, do Departamento de Ciência e Tecnologia do 

Exército ratifica o interesse do Governo Federal, demonstrando, neste caso, haver interesses 

harmônicos, no nível político-estratégico, e esta convergência é importante para um projeto 

tão complexo e dispendioso:  
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General Minicelli: O projeto de criação do PCTEG e de levar o IME para Guarati-
ba  ganhou força pela necessidade de ter um lugar que pudesse abrigar um número mai-
or de alunos, mas na verdade o projeto é antigo, da década de 80. A diferença é que na 
época nós não tivemos folego para continuar com o projeto, mas o CTEx foi construído 
lá com o que há de melhor. Agora, com todas as melhoria do acesso à região como: a  
inauguração do túnel da Grota Funda e do corredor expresso Transoeste, que liga Barra 
da Tijuca a Santa Cruz, acreditamos que este é o momento ideal para realizarmos o pro-
jeto. O ‘Novo IME’ passará a formar 300 alunos de graduação contra os 100 de hoje.  

 

Entretanto, vale ressaltar que, também, há interesses dissonantes quando se investiga o 

nível operacional.  Há depoimentos que entendem que Guaratiba não seja o melhor local para 

a criação do polo de C&T. Há outros que indicam que haveria uma possível redução de estu-

dantes interessados em cursar em uma região afastada do centro do Rio e isso poderia com-

prometer a qualidade.  

Com tais exemplos, percebe-se que, em um único projeto, pode haver interesses harmôni-

cos e dissonantes que merecem ser equacionados, seja por convencimento, seja por estratégia 

de marketing, seja por modificações no projeto, a fim de atender aos interesses em jogo. 

Todas estas iniciativas, segundo depoimentos, ainda são muito tímidas. É preciso um en-

volvimento maior da sociedade em assunto de Defesa, conforme acontece em países como 

EUA, Inglaterra e França. Para isso, a maior parte dos entrevistados demonstrou interesse de 

que haja uma quantidade maior de eventos na área de C&T, a fim de vencer as barreiras cultu-

rais que se apresentam. Os depoimentos mais expressivos a este respeito são da Cap Fernan-

da, gestora da Seção de Inovação Tecnológica do IME e do CMG Klein, gestor do NIT da 

Marinha (SecCTM): 
 

Cap Fernanda: Hoje nós estamos com problema para gerar inovações em Defesa. A 
questão não é só a falta de recursos financeiros. Precisamos incrementar o networking e 
ampliar as interações. Faltam profissionais que falam duas linguagens: a da BID e das 
FA. [...]  A gente precisa de mais eventos de C&T e maior divulgação das atividades que 
são realizadas: simpósios, seminários, workshops, informações etc.  
 
CMG Klein: Nós precisamos de projetos de interesse conjunto (VANT, RDS, DQBNR e 
outros projetos). Isso é fundamental, mas há outras medidas importantes. Por exemplo, 
há necessidade de maiores eventos entre as três Forças. Isso daria maior conhecimento 
interpessoal. [...] Precisamos criar eventos para unir as pessoas que trabalham com 
C&T nas três Forças.  

  

O trecho acima, da entrevista com o CMG Klein, colocou em evidência outro interesse: 

o desenvolvimento de projetos conjuntos (comuns) entre os principais atores do sistema de 

inovação. Esta é uma preocupação constante da racionalidade de todos os entrevistados.  Atre-

lados a este interesse aparece, também, a necessidade da política de encomendas de longo 

prazo. O depoimento do Gen Mattioli, já abordado anteriormente, é um dos mais expressivos 
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a este respeito. Ele comenta que é fundamental a existência de projetos comuns de longo pra-

zo entre as Forças, que tenham capacidade de mobilizar tecnologias em diversas áreas do sa-

ber e manter a indústria e as universidades pesquisando e inovando nestas áreas. Conforme os 

argumentos do entrevistado P8, há alguns projetos comuns sendo desenvolvidos pelo MD, 

tais como: VANT, Helicóptero, DQBN, Radio Desenvolvido por Software (RDS). Segundo 

aquele entrevistado, mesmo em projetos de interesses comuns, onde deveria haver harmonia 

entre os agentes, aparecem Interesses Dissonantes. Por exemplo, após tomar a decisão de qual 

Força vai conduzir determinado projeto, com base em critérios de qualificação de profissio-

nais e de infraestrutura para desenvolver aquele tipo de tecnologia, tem sido normal o surgi-

mento de conflitos de interesses: “Claro, isso dá alguns grilos às vezes né, pois, ao designar 

uma Força, a outra reage por que queria conduzir aquele processo. São disputas por status e 

recursos”. 

Os interesses dissonantes, também, ocorrem quando os projetos são realizados em par-

ceria com outras nações aqui no Brasil. Um caso bastante característico é o do desenvolvi-

mento da viatura blindada Guarani. O projeto está sendo desenvolvido pela empresa italiana 

Iveco. Embora haja o interesse de desenvolvimento nacional por parte dos atores, a opção do 

País foi desenvolver o projeto com uma empresa italiana.  

Dentre os argumentos que justificam tal decisão estão: a urgência na aquisição do pro-

duto, a dualidade da empresa escolhida e o acordo de transferência de tecnologia. Tais argu-

mentos estão contidos nos depoimentos de vários entrevistados, dentre eles o próprio CEO da 

Iveco, conforme aponta os depoimentos abaixo: 
 

Giovanni D’Ambrósio: A escolha da IVECO para desenvolvimento do projeto da viatu-
ra Guarani, o que pesou foi a dualidade. Ou seja, a empresa acaba utilizando componen-
tes e tecnologia de caminhões comerciais pesados no Guarani. Assim, a inovação não fi-
ca restrita à área militar, ela transborda para área civil também. Por outro lado, a em-
presa também ganha, transferindo o know how desenvolvido com o carro para a área 
comercial civil. 
 

Giovanni D’Ambrósio: O Brasil exigiu  60% de índice de nacionalidade. O que signifi-
ca isso? Significa achar um fornecedor aqui no País. E qual empresa brasileira vai fazer 
isso? Quem vai fazer um investimento tão grande para vender 100 unidades por ano? 
Nenhuma empresa vai fazer isso, se não for uma empresa como a ‘Iveco Auto’ que pro-
duz cerca de 2200 carros por dia. 
 

Giovanni D’Ambrósio: Sim, estamos transferindo tecnologia: solda balística, usinagem 
do aço, etc. Nós estamos formando brasileiros na Itália e eles estão difundindo conheci-
mentos aqui. Mesmo assim, eu sou criticado porque não passo nada sobre a blindagem 
adicional. O problema que não é know how nosso. Se fosse, eu passaria. Tudo que foi de-
senvolvido para o Guarani é transparente. 
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Obviamente, o projeto Guarani enseja outros interesses dos agentes da inovação em De-

fesa. O Governo Federal gera empregos e têm possibilidade de ganhar com possíveis exporta-

ções do veículo blindado. Além disso, pode-se dizer que ele contribui para a expansão do nú-

mero de empresas vocacionadas para a Defesa. O projeto contribui para o interesse de uma 

das Forças (Exército) que necessita ampliar o poder de dissuasão e capacitar seus recursos 

humanos, havendo, portanto, interesses estratégicos harmônicos.  

Neste caso, os interesses poderiam ser ainda mais harmônicos se houvesse uma padro-

nização de equipamentos nas Forças. No entanto, a falta de uniformização doutrinária e de 

produtos de defesa, em geral, acaba induzindo à formação de Interesses Dissonantes. A ver-

dade é que a viatura blindada Guarani só atende aos interesses do Exército, deixando a Mari-

nha de fora desta oportunidade, já “que a concepção do carro é para 11 militares, enquanto a 

Marinha tem necessidade de que o carro suporte 13 militares”, conforme aponta o depoimen-

to do CEO da Iveco, Giovanni D’Ambrósio.  

Portanto, este é mais um caso em que fica evidenciada a necessidade de o MD ser o ges-

tor principal e atuante do sistema de inovação em Defesa, pois é ele que detém a visão macro. 

Deixou-se de atender a importantes interesses da Indústria, do Governo e das Forças pela falta 

de visão global. A indústria deixou de vender mais e ter maior lucro, além de deixar de ofertar 

melhores produtos e serviços para clientes (Marinha).  O Governo deixou de ampliar a escala 

de produção, o que aumentaria o número de postos de trabalho e geraria maior aumento no 

PIB, com possíveis benefícios à balança comercial. A Marinha deixou de ser atendida em um 

carro fabricado no País, tendo que manter as aquisições de veículos blindados no exterior, o 

que não é uma opção ruim para aqueles que desejam ter um produto de qualidade e confiável.  

As aquisições no exterior, quando atendem aos requisitos operacionais estabelecidos pe-

lo Brasil, configuram-se em excelente opção para reaparelhamento das Forças. Obviamente, 

perde-se no fomento à indústria nacional e em oportunidade de inovação. Além disso, se as 

negociações forem bem conduzidas, geram oportunidade de transferência de tecnologia para o 

País. No caso do projeto da Iveco, o Governo Brasileiro externou este interesse e, em contra-

partida, a empresa exigiu garantias de encomendas, inserindo em “jogo” um de seus interes-

ses. Houve, então, entre a indústria de Defesa estrangeira (Iveco) e o Governo a conjugação 

de Interesses Harmônicos. No entanto, em que pese o Governo ter exigido índice de naciona-

lização de 60%, conforme disse o CEO da Iveco, houve também Interesses Dissonantes entre 

a Indústria Nacional de Defesa (concorrentes) e o Governo, já que um dos principais interes-

ses dos três atores é o fortalecimento das indústrias nacionais. 
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É importante destacar que o assunto transferência de tecnologia é polêmico para os en-

trevistados. Uma boa parte não acredita que exista de fato e este mesmo grupo afirma que, 

quando existe disposição de a empresa transferir, nem sempre há um receptor qualificado para 

receber o conhecimento. Mesmo assim, a transferência de tecnologia é um interesse comum 

aos três atores e vem tendo atenção de todos os agentes durante as negociações de contratos, 

conforme indicam os depoimentos abaixo.  
 

Persio Abrahão: A gente entende a preocupação de ter o mais alto nível de nacionaliza-
ção, mas às vezes em determinadas áreas específicas, fica complicado. Na Área de ele-
trônica, a gente não tem a fabricação de componentes básicos de qualidade. Muitas vezes 
a gente importa alguns componentes. Claro que a parte de software a gente desenvolve 
tudo no País. Mas, dependendo da quantidade de hardware, de software ou de conheci-
mento que se agrega, o índice de nacionalização a ser ofertado vai variar”. 

 

Prof. Itamar: Eu não acredito nesta questão de transferência de tecnologia, nem no se-
tor de Defesa, nem em outro qualquer. Ninguém transfere sua última tecnologia ou o seu 
conhecimento que é conquistado tão arduamente né. O que se vende ou oferece não são 
as tecnologias mais avançadas ou mais importantes. Por outro lado, eu acredito em tra-
balhos de parcerias. Ou seja, acredito que  o Brasil deva atuar com empresas nacionais 
ou estrangeiras em projetos de desenvolvimento. Um grande sucesso disso foi o avião a 
jato AMX subsônico. Uma tecnologia militar que deu origem a toda linha de jatos civis 
da série 145 da Embraer. e, por isso, que eu vejo com simpatia a proposta sueca para a 
compra dos jatos da FAB, pois existem uma proposta de desenvolvimento conjunto. No 
entanto, os interesses da aeronáutica e do segmento político se chocaram. 

 

 No depoimento do Professor Itamar, que é muito parecido com o da maior parte dos 

entrevistados na questão de transferência de tecnologia, nota-se não só a descrença neste pro-

cesso, mas a necessidade de se fazer interações sob a forma de parceria, onde haja possibili-

dade de desenvolvimento conjunto e evite-se a famosa caixa preta (black box).  

O depoimento abaixo, do entrevistado João Paulo, também, demonstra a necessidade 

de negociar bem as parcerias, pois a aquisição contratual de produtos de prateleira não assegu-

ra a transferência de conhecimentos: 
 

João Paulo: Além de parcerias com IES e com o Governo. Nós também temos parcerias 
com outras empresas. Normalmente, elas são realizadas para atender ao "time" [tempo] 
do mercado. Só que nós somos nacionalistas, nós vamos querer transferência de tecnolo-
gia e não vai ser do tipo Black Box não. Se em dois ou três anos a parceria não continu-
ar, a engenharia aqui tem que se preparar para absorver. Eu quero receber o produto e 
ao mesmo tempo fazer ‘up grade’ para eles aplicarem os conhecimentos adquiridos. A 
nossa engenharia precisa desenvolver sozinha este produto. Não basta montar e remon-
tar. 
 

O TC Medlig é um dos que concordam com o depoimento do Professor Itamar e com-

plementa suas ideias: 
    

TC Medlig: Mesmo que uma determinada empresa francesa, americana ou outra qual-
quer tenha a intenção de realizar a transferência de tecnologia, o comprador precisa es-
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tar capacitado para receber, o que é muito difícil. Para haver transferência de tecnologia 
pressupõe-se um emissor (aquele que vai transferir) e um receptor (que receberá). O que 
o Brasil conhece sobre aniônicos (microeletrônica pura)? Será que o Brasil tem condi-
ções de absorver esta capacidade)? Em minha opinião, ninguém diz o pulo do gato. Nin-
guém passa tecnologia crítica. conhecimento é poder. 

 

Outra questão relevante, para esta discussão, foi levantada pelo Gen Mattioli. Embora 

haja o interesse de empresas estrangeiras em transferir tecnologia para o País, há um temor 

pelo descuido com a propriedade intelectual. Segundo ele, o Brasil não sabe dar um tratamen-

to reservado aos assuntos que exigem segredo industrial e ou comercial. 

 
Gen Mattioli: Há outra questão, relacionada às empresas estrangeiras, isso foi dito pelo 
pessoal da ABIMDE, que são empresas estrangeiras que, embora desejasse trazer de fato 
tecnologia para o Brasil, temem pela porosidade brasileira, que não sabe dar um trato 
reservado às coisas. E isto é fato. Talvez ainda pelo complexo de vira-lata que a gente 
tem. Quando vem uma visita, a gente como um certo ufanismo já vai entregando tudo pra 
demonstrar conhecimento. 

 

 De fato, há um interesse comum de todos agentes da inovação em Defesa em avançar 

na questão da proteção do conhecimento e propriedade intelectual. O depoimento do Profes-

sor Rafael Kuramoto, pesquisador de inovação da FGV, chama a atenção para esta questão: 

“[...] não adianta nada inventar e não proteger, pois vocês acabam perdendo o direito aos 

royalties”.  

A preocupação com a questão de proteção do conhecimento é relativamente nova nas 

Forças Armadas. Havia o entendimento ou ainda há, de que as inovações relativas ao setor de 

Defesa deveriam ser protegidas pelo sistema de inteligência das Forças. Ou seja, buscava-se 

guardar o segredo descoberto até que houvesse a chance de transformar a invenção em inova-

ção. Com a Lei da Inovação (Brasil, 2004), cada uma das Forças buscou firmar acordos de 

parceria com o INPI, com a finalidade de criar uma cultura de proteção do conhecimento nas 

Forças. A criação dos NIT e dos SIT (Exército) ou CIT (Marinha) ou ainda Elo (Aeronáutica) 

demonstra um grande esforço nesta questão, conforme aponta o depoimento do TC Medlig: 

“Agora, com o NIT, nós estamos tentando criar essa cultura de proteção do conhecimento. O 

inventor continuará a ser aquele que teve a ideia e executou o projeto, mas o detentor da  

patente, eu acho que deva ser o Exército.” 

 No entanto, há ainda muito a avançar. Entrevistando os gestores dos NIT e SIT (CIT ou 

Elo), foi possível verificar as dificuldades de implantar essa cultura, especialmente no que 

tange ao aspecto da necessidade de proteção do conhecimento 

 Acredita-se que esta questão possa potencializar o surgimento de outro Interesse Dissonan-

te. Embora haja o interesse comum e harmônico de proteção do conhecimento, por vezes, em 



 

283 

algumas parcerias, dependendo do tipo de conhecimento desenvolvido, os militares irão prefe-

rir guardar o conhecimento na caserna a protegê-lo por intermédio do INPI, possivelmente 

pelo desconhecimento do Art. 75 da Lei da Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279, de maio de 

1996), que trata da patete de interesse da Defesa Nacional). 

 Outro interesse comum entre os agentes é a recompensa aos inovadores. Como já foi bem 

explorado anteriormente, quando se abordou sobre o FVI “Normatização”, há recompensas 

tangíveis e intangíveis. Mesmo se tratando de um interesse comum, este é um interesse cuja 

dissonância é aparentemente velada quando o assunto são royalties. Embora a Lei da Inova-

ção (Governo Federal), ordene o pagamento e as Forças já tenham baixado diretrizes e porta-

rias determinando prescreva o pagamento, parece haver ainda um receio de como isso deva 

ocorrer. Até o presente momento, pelo que foi apurado, não há nenhum inovador militar rece-

bendo esta recompensa. Este aspecto causa alguma espécie de conflito de interesses entre In-

dústrias e Forças Armadas. Situação similar ocorre em relação ao pagamento de bolsas ao 

pesquisador. Enquanto há dificuldade de pagamento de bolsas nas principais ICTs militares, 

não há restrições parecidas nas universidades civis. Segundo o Cel Castelo: “Hoje, bolsas têm 

sido pagas mais facilmente para civis do que para militares por preconceito nas Organiza-

ções Militares”. 

 Além disso, há depoimentos de empresas que alegam que o baixo valor da bolsa ao pesqui-

sador inibe a parceria entre as indústrias e as universidades (civis e militares). Por exemplo, 

João Paulo, da IACIT, argumenta que: 
 

  João Paulo: Há algumas dificuldades para a empresa se relacionar com os 
IES. Eu acho que as bolsas do CNPQ pagam muito pouco. Nós já tentamos colocar bol-
sistas dentro da empresa e desistimos, pois a gente coloca uma pessoa ganhando pouco 
em relação aos salários que a empresa paga aos engenheiros e isso gera conflito, uma 
vez que o trabalho a ser executado é o mesmo. O pior é que a empresa não pode com-
plementar senão gera vinculo empregatício. Agora se este aluno ficar dentro do ambiente 
acadêmico a coisa muda de figura. La ele está dentro do ambiente acadêmico, aí a par-
ceria se torna boa e com menos riscos. 

 

 Enfim, existem outros depoimentos que indicam a existência de Interesses Dissonantes e 

Harmônicos. Na leitura do Apêndice L, o leitor poderá observar “Interesses” que, conjuga-

dos, têm potencial de propiciar o surgimento de alianças ou de gerar possíveis conflitos.  

 

7.3.2 Interesses Específicos dos agentes por categoria (Harmônicos e Dissonantes) 
 

Antes de prosseguir com a interpretação dos Interesses Específicos, é mister esclarecer a 

definição de cada subcategoria analisada. Os Interesses Individuais são interesses evidencia-
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dos pelo militar ou civil pertencente ao grupo de planejadores, gestores e inovadores (PGID), 

ou seja, advém do ser humano. Os Interesses dos Militares, das Universidades e dos Empre-

sários são Interesses Organizacionais advindos dos depoimentos daqueles que falam pela 

organização. Os Interesses Governamentais são aqueles atinentes ao Estado brasileiro e, por 

esta razão, eles foram retirados da Constituição Federal e de outros documentos e leis que 

regem sobre as aspirações nacionais. Por sua vez, os Interesses Setoriais estão diluídos pelas 

demais categorias. 
 

a) Interesses específicos – categoria “Individuais” 
 

Dentre os principais Interesses Individuais, destacam-se: a melhoria das condições de 

trabalho na organização, a necessidade de trabalhar em projeto e desenvolvimento de PRO-

DE, a satisfação em contribuir para engrandecimento da organização e o reconhecimento pro-

fissional. E, quando os citados interesses são excessivamente contrariados, aparece o interesse 

pelo crescimento profissional fora da organização, ou seja, a busca dos servidores (civis e 

militares) por melhores oportunidades. 

Em relação às condições de trabalho, as principais falas dos entrevistados dão conta da 

existência de um sentimento de falta de valorização de alguns profissionais, em especial, do 

quadro de engenheiros militares, que acabam buscando melhores oportunidades de trabalho 

em outras instituições. Não se trata de falta de infraestrutura macro ou organizacional, pois, 

nesse nível, há um entendimento geral de que há muito boa infraestrutura para apoio às inova-

ções nas Forças Armadas. No Exército, na Marinha e na Aeronáutica os depoimentos que 

abordam sobre a infraestrutura apontam para as excelentes condições institucionais existentes, 

conforme já foi dito no tópico “Infraestrutura de apoio à inovação adequada e em evolução”, 

em FSI.  

Há alguma indicação de problemas em relação à infraestrutura laboratorial, em nichos es-

pecíficos de pesquisa. Do que foi possível averiguar, isto é fruto, principalmente, da carência 

de projetos que propiciem reforma, melhoria e ampliação de laboratórios.  O entrevistado 

P24, em seu depoimento, dá indícios da dificuldade de manutenção de projetos: “[...] O que 

tem acontecido aqui é que nós não estamos conseguindo encaixar os engenheiros nos proje-

tos existentes. As empresas vêm aqui para tentar fazer parcerias, mas com um olho deste ta-

manho na qualidade de nossos recursos humanos, especialmente sobre nossos alunos”. 

 

O entrevistado P18 foi um pouco mais contundente ao abordar sobre essa questão: 

“Quando o engenheiro está num local onde há falta de infraestrutura e onde a cobrança está 
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além das possibilidades ofertadas por aquela infraestrutura, ele se desmotiva. Eu chamo isso 

de hipocrisia do sistema: se cobra e não dá retorno e nem estrutura para que se desenvolva o 

trabalho”. 
 

 Foi possível inferir nas observações e nas entrevistas que, de fato, torna-se difícil manter 

um profissional qualificado se a sua linha de pesquisa não for a prioritária para a instituição. 

Este sim talvez seja o maior indutor de fuga ou evasão de recursos humanos das Forças para a 

iniciativa privada: a falta de projetos que abranjam todas as áreas do conhecimento. No entan-

to, esta não é uma dificuldade apenas das Forças, o depoimento do CEO da Iveco, Giovanni 

D’Ambrósio, demonstra que sem a continuidade de projetos, fica difícil reter engenheiros 

qualificados: 
 

Giovanni D’Ambrósio: [...] Então, como ficam nossos engenheiros sem continuidade de 
projeto? Eu acho que é preciso o MD e as Forças entenderem e darem apoio à continui-
dade de projetos. Não se trata de manter o projeto pra sempre, mas que busque alguma 
inovação, que forcem os engenheiros a aprimorarem as versões. Senão, cada mudança 
de prioridade pode significar a perda de um engenheiro. É preciso ter previsibilidade. 
Não se pode ir ao sabor dos ventos. A indústria americana é diferente, eles estão sempre 
inovando. 

 

Manter os engenheiros realizando projetos, seja nas instituições militares ou civis, parece 

ser um Interesse Harmônico entre os agentes. Entretanto, esta questão suscita um Interesse 

Dissonante, também, que é a necessidade de priorizar projetos e manter o foco sobre eles. 

Quando se prioriza determinado projeto ou área do conhecimento deve haver especial atenção 

na realocação dos profissionais, do contrário corre-se o risco de o pesquisador se tornar obso-

leto para a instituição, sentir-se desmotivado e buscar novas oportunidades. Talvez seja por 

esta razão que a fala do Gen Mattioli indique que a evasão não é preocupante, que é aceitável 

e que a solução seja regulada pelo mercado: 
 

Gen Mattioli: Eu não fico muito preocupado com a evasão de Engenheiros. Ela sempre 
existiu e sempre existirá. Posso estar até enganado, mas o que segura um engenheiro no 
setor de defesa é a sua motivação profissional. claro que as distorções ocorrem num 
momento ou em outro, mas eu penso que a própria iniciativa privada vai corrigindo isso 
[...] até porque são brasileiros buscando lugar no mercado de trabalho, buscando se po-
sicionar e eles pesam a relação custo x benefício. [...] Qual o interesse do cientista? Ele 
quer desenvolver pesquisas! 

Mesmo concordando com as palavras do entrevistado, acredita-se que há muito a se fazer 

para manter o profissional inovador motivado, conforme indica a entrevista com o TC 

Medlig: 
 

TC Medlig: Como eu disse, após sair do IME, no início da carreira, eu tive uma passa-
gem pela vida civil. Foi muito bom, mas eu percebi que eu seria mais feliz no meio mili-
tar e retornei. Essa ida ‘lá fora’ me fez dar mais valor ainda à instituição em detrimento 
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ao meio civil. Claro que a gente tem muita coisa a melhorar nas condições de trabalho, 
mas a gente tem que valorizar o que é positivo. Nós temos uma excelente infraestrutura. 

 

O depoimento do Ten Azevedo (DF-IVECO) sinaliza algumas das principais ideias que 

podem contribuir para o entendimento do que seria considerado satisfatório para a melhoria 

das condições de trabalho dos engenheiros. 
 

Ten Azevedo (DF-IVECO): Eu acredito que entre as principais causas da evasão de 
engenheiros militares estão: a insatisfação de estar afastado da execução de projetos; a 
questão salarial; e a sobrecarga administrativa. Eu me considero satisfeito por que saí 
do IME e fui trabalhar em um projeto que é estratégico. Em relação ao salário, a de-
manda por engenheiros é grande e as empresas estão pagando mais. Em relação à so-
brecarga administrativa, eu acho que não é a questão de lidar com a administração, por 
que o engenheiro tem que saber lidar com isso por que ele é um agente público. O que eu 
chamo de sobrecarga é o fato de tornar a administração a sua atividade fim ou a sua ati-
vidade principal. Isso não dá. 

 

Ou seja, há necessidade de maior atenção a aspectos como: política de recompensas; so-

brecarga administrativa em detrimento ao trabalho técnico; carência de projetos em áreas es-

pecíficas; e política salarial. Os depoimentos abaixo corroboram com esta assertiva:  
 

Cap Fernanda: [...] O engenheiro gosta de estar lidando com desenvolvimento 
de projetos.  
 
TC Medlig: Atualmente há uma demanda aquecida em relação a engenheiros. 
Por isso é importantíssimo colocar o engenheiro para trabalhar em suas áreas 
específicas e não desviá-lo para assuntos administrativos. Do contrário, a evasão 
de engenheiros vai continuar elevada. 

 

 

b) Interesses específicos – categoria “Militares” 

Dentre os principais Interesses Militares, destacam-se: a ampliação da capacidade opera-

cional das Forças Armadas; o desenvolvimento de produtos militares de elevada performance; 

a modernização e fortalecimento do poder militar; a manutenção da IMBEL e da ENGE-

PROM vinculadas às Forças; o fortalecimento da imagem das Forças Armadas; o desenvol-

vimento e a manutenção  um sistema de inteligência tecnológica para a Defesa; o controle do 

departamento de C&T pelo segmento operacional (fim x meio); e a desvinculação parcial do 

departamento de C&T pelos engenheiros. 

A ampliação da capacidade operacional das Forças Armadas se dá pela capacitação de re-

cursos humanos e pelo desenvolvimento de PRODE autóctone ou com a máxima nacionaliza-

ção que for conveniente, com a tecnologia mais avançada possível e que seja adequada aos 

cenários de guerra e não-guerra possíveis e atuais (BRASIL, 1994). Este objetivo, que está 

escrito em várias publicações das Forças Armadas, é um dos principais interesses do segmen-
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to militar do setor de Defesa. Sua consecução garante, ainda, outro interesse do setor que é a 

modernização e fortalecimento do Poder Militar. Percebe-se, claramente, o alinhamento entre 

estes interesses e muitos interesses comuns aos três agentes da inovação, tais como: a amplia-

ção do poder de dissuasão; o fortalecimento da imagem Forças Armadas; e o desenvolvimento 

do setor educacional, militar e industrial do País. Isto indica uma tendência de harmonia entre 

estes interesses militares e os interesses dos demais agentes no que tange a estes aspectos es-

pecíficos. Os depoimentos da Cap Fernanda e do Prof. Itamar corroboram estes argumentos. 

 

Cap Fernanda: Para as Forças Armadas, o principal interesse nas parcerias com as in-
dústrias é o desenvolvimento de produtos militares com o maior índice de nacionalização 
possível, a fim de não depender de outras nações. Além disso, como muitas tecnologias 
desenvolvidas possuem emprego dual, a gente acaba dando um retorno para a sociedade. 
a gente pode também dizer que o retorno financeiro das pesquisas (royalties) sirva como 
uma forma de sustentabilidade das forças. é como se a gente fizesse o dinheiro aplicado 
pela sociedade render. 
 

  
Prof. Itamar: Nós temos interesse em nos aproximar das indústrias, pois isso é uma ma-
neira de mostrar ao exército para que serve uma escola de engenharia. Além disso, há o 
interesse de dar uma contribuição que se espera da universidade para sociedade. isso, 
não só o IME, mas o exército né, sempre se preocupou com as questões nacionais. com 
isso, também, a gente melhora ainda mais a imagem do IME e da Força. 

 

O desenvolvimento e a manutenção de um sistema de inteligência tecnológica para a De-

fesa é um interesse manifestado pelo MD, Gen Mattioli, e que também faz parte do ideário do 

DCT. O Gen Mattioli aborda sobre esta questão quando explica sobre a dificuldade que possui 

para a negociação de offset por exemplo:  
 
 

Gen Mattioli: Eu não sei o que as empresas podem fazer e nem o que elas fazem. Se eu 
tivesse que negociar offset hoje, eu diria que não sei. Ou melhor, saber eu sei, a técnica, 
mas eu não tenho uma sexta de produtos do que eu posso oferecer, tanto para vender 
nossos produtos, como para comprar. E não sou só eu Defesa não, eu Governo.  
 

Seu depoimento é corroborado pela fala do Assessor de Inovação da empresa Condor:   
 

Pedro Schneider: Em relação às demandas, as forças conseguem levantar as demandas 
internas, mas ela não conhece o mercado. Só  as indústrias conseguem identificar as de-
mandas para o mercado. O ideal seria o MD ter este conhecimento, mas não há meca-
nismos hoje que permitam isso. Só pra dar um exemplo, nos EUA, o DoD lança um do-
cumento dizendo sobre as tecnologias que se tem interesse. Nosso setor de marketing 
identificou esta necessidade (sistema de arma-munição não-letal capaz de ser emprega 
entre 10 e 150 metros no mesmo sistema). Como fazer isso? Quem conseguir resolver es-
te desafio vai ganhar dinheiro. Nós deveríamos lançar coisas neste sentido, dentro das 
potencialidades das nossas empresas, mas acho que ainda estamos longe disso aconte-
cer. 

 

De fato, para se atender ao pleito de todos os agentes para que o MD seja mais presente 

nesta questão, exercendo de fato comando e controle sobre as Forças e o apoio necessário às 
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indústrias, é necessário que ele disponha de informações bem fundamentadas do potencial das 

indústrias de Defesa. Na visão do Gen Mattioli, isso será possível na medida em que for cons-

truído um sistema de inteligência de tecnologia: 
 

Gen Mattioli: [...] nós temos que ter um Sistema de inteligência (informações) de tecno-
logia. No meu entender, para ele alimentar ou fomentar a Estratégia Nacional de Defesa 
(END), ele deveria estar vinculado à presidência, ao Sistema Nacional de Inteligência ou 
à Agência Brasileira de Inteligência. Este Sistema, obviamente, alimentado pelo MCTI. E 
nós [Defesa] fortemente ligados ao MCTI, como um subsistema importante do SNI. Ou-
tra coisa que se deve levar em consideração é que existe a SAE (Secretaria de Assuntos 
Estratégicos) que deveria estar coordenando o esforço nacional. Não poderia cada mi-
nistério estar indo cada um por um caminho. Não que a SAE devesse dominar o sistema, 
mas ela deveria dar o foco ou a direção, mas baseado nas informações macro do siste-
ma, direcionasse o esforço.  

 

O TC Eduardo, do DCT, também acredita na importância de uma instituição semelhante. 

Para ele: 
  

TC Eduardo: Há necessidade que se monte uma estrutura de prospecção tecnológica, 
aliado a uma estrutura de inteligência tecnológica, que seja capaz de levantar aspectos 
referentes ao sistema de C&T (quais os atores; o que eles fazem; quais as tendências 
dentro e fora do País; quais são as cabeças privilegiadas em cada área dentro e fora do 
País; quais são os principais centros de pesquisa e universidades; quais os potenciais 
das empresas, etc.). 

 

Para finalizar a categoria dos interesses militares, será abordado sobre o relacionamento 

entre o segmento operacional das Forças, caracterizado como o setor que desenvolve a ativi-

dade fim, e o segmento C&T, que se caracteriza como realizador de atividades meio. Este é 

um relacionamento marcado por distanciamentos explicáveis, mas não justificáveis. Explicá-

veis por que há causas compreensíveis. Por exemplo, o segmento de C&T gostaria de ter mai-

or autonomia para tomar decisões na área de C&T, pois assim acredita que poderia desenvol-

ver inovações e melhor servir o segmento operacional. No entanto, este segmento teme que 

haja recursos desperdiçados com tecnologias que não importam de fato para a ampliação do 

poder de combate. Neste sentido, o segmento operacional (EME) precisaria confiar mais no 

de C&T (DCT) e acompanhar os trabalhos desenvolvidos por aqueles que, em tese, são res-

ponsáveis pelas inovações tecnológicas. Como já foi comentado anteriormente, as inovações 

tecnológicas influenciam as não-tecnológicas e vice-versa. Trata-se de um caminho de mão 

dupla. Este assunto foi parcialmente abordado quando se desenvolveu sobre o FVI “Domi-

nância” e em outras seções deste trabalho. Fato é que o segmento de C&T tem o interesse 

subjacente de desvinculação parcial do departamento de C&T, acreditando que isso contribui-

ria para a geração de inovações radicais e incrementais no setor. Esta possibilidade é refutada 

pelo segmento operacional, conforme demonstram os depoimentos a seguir: 
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P17: O EME não vai abrir mão de controlar a C&T. Isto enfraqueceria mais ainda o 
EME e dividiria mais ainda os esforços. Fortalecer o DCT para ele poder gerir recursos 
não dá pra acontecer em curto prazo. Não acredito que isso vá mudar enquanto os re-
cursos orçamentários forem restritivos. 
 

P23:  Há um receio do setor operacional de que os engenheiros desenvolvam projetos 
que não interessem ou que não trarão benefícios ao poder de combate da forma imagi-
nada pelo setor operacional. Há um receio de descentralizar recursos ao DCT, pois 
acham que o órgão vá desenvolver “rolhas” (produtos supérfluo) que não são importan-
tes para a Força.  
 

Cel Castelo: [...] Existe um domínio aceitável do pessoal da área operacional sobre o do 
segmento de C&T.  
 

P23: [...] O SCTEx não pode trabalhar apenas para suprir as demandas do segmento 
operacional. [...] uma parte pode, digamos, cerca de 30% deveriam estar voltado para 
atender as demandas do EME. Os outros 60% deveriam estar voltados para inovação de 
produtos de defesa que o segmento operacional não fez solicitação e nem enxergou.  

 

O TC Cosentino apresenta uma ideia de solução que já foi comentada anteriormente. Na 

sua visão, há necessidade de compreensão mutua e de um contrato de objetivos firmado entre 

“pessoas num grupo com perfis diferentes”, interagindo em maior intensidade e de forma 

matricial. “Eu penso que o crítico hoje é a gestão. Temos que fazer gestão do conhecimento, 

de recursos humanos, de talentos. Nosso problema é gestão”. 

A ideia acima pode ser complementada com os argumentos do entrevistado P21 sobre a 

necessidade de que haja maior quantidade de eventos entre os dois segmentos, assim como 

vem sendo realizado com o segmento operacional das três Forças. [...] há pouca atividade 

que envolva logística e C&T conjunta. Em sua opinião, é preciso que os dois segmentos rea-

lizem eventos conjuntos e que pensem em possíveis padronizações de equipamentos e servi-

ços. Segundo ele, é “impossível imaginar e acreditar que a padronização seja inviável”. Há 

uma falta de predisposição para abrir mão de direito, de prerrogativas em prol do bem co-

mum. E isso ocorre devido à cultura que existe nas Forças”.  

Sobre a padronização dos produtos de Defesa para as Forças, vários entrevistados co-

mentaram sobre a viabilidade. Entre eles, destacam-se os seguintes: 
 

P12: Eu tenho percepção de que as Forças são fragmentadas e não têm integração. A 
própria doutrina das Forças. A Infantaria da Marinha (FN) é distinta da do Exército. O 
GC da Marinha são 13 e este carro é apenas para 11 militares (9+2). Esta falta de pa-
dronização  torna-se caro para o País. Neste caso tem que ter dois carros diferentes. E, 
se vocês têm esse distanciamento na área de doutrina, imagina no setor de Ciência e 
Tecnologia. 
 

Cel Av Regis: Integração em C,T & I merece atenção. A padronização de Prode é sim 
viável. Veja por exemplo o caso das artilharia antiaéreas (terrestre e naval) e a necessi-
dade de coordenação do uso do espaço aéreo por causa da aviação. É fundamental estes 
vetores estarem integrados. Outro exemplo são os meios de detecção de alvos. Precisa-
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mos ser autônomos nos sistemas de detecção e o EB tem o Radar M60. Esse caso também 
demonstra uma oportunidade de integração. 
 

Pedro Schneider: Para a área de inovação, a presença ativa do MD é fundamental. Até 
para padronizar especificações entre as forças, normatizar os diversos setores, padroni-
zação de equipamentos. Seria importante que as Forças, capitaneadas pelo MD, fizessem 
o que é feito nos EUA, por exemplo. No modelo americano, o DoD, por meio da DARPA, 
dá o direcionamento para o setor. 
 
 

c) Interesses específicos – categoria “Empresariais” 

Dentre os principais Interesses Empresariais, destacam-se: a busca por lucro e retorno do 

investimento; o desenvolvimento de vantagem competitiva; a redução dos níveis de urgência 

do cliente no desenvolvimento de produtos (prazos); maior fomento à indústria nacional; mai-

or apoio às empresas inovadoras; e criar um apelo mais forte para a Defesa em setores especí-

ficos de conhecimento. 

Não resta dúvida de que o principal interesse do empresário é obter lucro e não poderia 

ser diferente numa sociedade capitalista. O que alguns entrevistados questionam é a forma 

como este interesse é perseguido. Nas negociações para a formação de alianças, é preciso ter o 

cuidado de não transformar Interesses Harmônicos em Dissonantes. Por exemplo, em um 

determinado projeto (não identificado por questões de ética), um empresário apresentou uma 

tecnologia que estava sendo desenvolvida em sua empresa a uma das Forças. Houve, então, a 

iniciativa de iniciar o desenvolvimento conjunto. Para isso, foi firmado um acordo de coope-

ração inicial para que a indústria e a Força obtivessem, junto aos órgãos de fomento, o finan-

ciamento necessário. Durante as negociações, o empresário buscou negociar com foco em 

aspectos como: obtenção de lucro o mais rápido possível; utilização de mão-de-obra e de in-

fraestrutura governamental (militar); flexibilização de prazos de entrega do produto ao cliente 

e outros. Por outro lado, o Governo, neste caso representado por uma Força, negociou visando 

a obtenção do melhor produto, no mais curto prazo possível. Desta negociação resultaram 

diversos conflitos em função de interesses dissonantes. Os militares acreditaram que a empre-

sa estaria tendo muitas vantagens e gerando pouco retorno em um prazo muito longo. Para os 

militares, a empresa estava lucrando com dinheiro público (financiamento) muito cedo, sem 

estar com o produto acabado, utilizando-se da infraestrutura e laboratórios militares e, muitas 

vezes, dos recursos humanos qualificados. Ou seja, se aproveitando da situação estável para 

se manter em atividade, sem contudo, apresentar evoluções consistentes no desenvolvimento 

daquele produto. Os empresários acreditavam que deveria haver mais compreensão dos clien-

tes (militares), uma vez que grande parte do risco do capital investido era da empresa, o pro-
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duto exigia muita pesquisa científica e os recursos (humanos e financeiros) não permitiam 

avanços tão rápidos quanto os requisitados.  

Ou seja, há um complexo emaranhado de fatores que envolvem as negociações de parce-

rias: lucro, produtos de qualidade, prazos, utilização de recursos, compartilhamento de riscos. 

Tudo isso deve ser discutido antes do início da parceria e da assinatura de um contrato. 

De modo geral, as entrevistas foram ricas em discussões envolvendo parcerias entre Governo 

(Forças Armadas) e indústrias de Defesa.  

No depoimento do entrevistado P32, embora não esteja relacionado ao caso acima, foram 

discutidos aspectos semelhantes. O entrevistado falou da necessidade de compreensão que os 

clientes (Forças Armadas) precisam ter para cumprir um de seus principais interesses que é o 

fortalecimento da indústria nacional de Defesa: 
 

P32: Nós contamos com a compreensão das Forças. Não é somente o melhor produto, 
com aquelas necessidades específicas que devem ser considerados para aquisições, mas 
também produtos que tenham uma boa penetração no mercado e atendam a necessidade 
do Brasil e de outros países também. 
 

O que o entrevistado afirmou é que nem sempre o cliente terá o melhor produto, mas te-

rá o produto possível naquele momento. Já foi abordado, nesta pesquisa, o caso do Radar Sa-

ber, em que a FAB optou por comprar um produto no exterior, não privilegiando o desenvol-

vimento da indústria nacional por razões já explicadas.  

Por outro lado, o entrevistado P19 alerta para outra questão importante. Segundo ele, há 

o entendimento sobre o interesse do empresário em obter lucro e compartilhar riscos e recur-

sos, no entanto, espera-se uma contrapartida de igual tamanho por parte deles: 
 

P19: Quando o empresariado nos procura, seja no IME, no CTEx ou em qualquer outra 
organização militar, o interesse maior dele é ganhar dinheiro. Além disso, ele quer utili-
zar nossos laboratórios e nossa mão-de-obra. Então a gente tem que ter o cuidado de in-
serir a indústria no processo na hora certa e o que eu tenho visto é ela entrar precoce-
mente. Da mesma forma como eles tem seus interesses, nós temos os nossos e temos que 
negociar isso. O que não dá pra aceitar é que o IME ou o CTEX trabalhe para uma in-
dústria, forneça seus laboratórios, disponibilize os conhecimentos de seus engenheiros e 
no final a indústria comercialize e ganhe dinheiro. 
 

P19: O nosso empresário só quer ver o lucro e não tem mentalidade e nem cultura de 
inovação. Ele quer colher fruto desde o início. A indústria entra muito precocemente no 
processo. 
 
P26: [...] Claro que ninguém é bobo de comprar porcaria só por que é nacional. Mas nós 
não podemos descartar a indústria nacional. Temos que ajuda-la a crescer. 

 

Se por um lado há o interesse empresarial de obter retorno imediato, há o interesse do 

cliente em ter o produto o mais breve possível. Nesse momento, pode nascer outro interesse 



 

292 

dissonante. A urgência em obter determinado produto pode eliminar a chance de aquisição de 

produtos de empresas nacionais, conforme comentado no exemplo do Radar Saber. Os depo-

imentos do entrevistado João Paulo e do Cel Castelo demonstram, também, a existência de tal 

interesse dissonante: 
 

João Paulo: Em uma conversa informal com o pessoal de uma grande indústria de Defe-
sa a gente filosofava sobre a possibilidade de fazermos parcerias para o desenvolvimento 
de produtos em conjunto, por exemplo o VANT. Nós embarcaríamos sistemas inerciais da 
IACIT, num programa piloto com eles, para gente fazer os primeiros ensaios e voos e, 
após isso, se desse certo, acrescentaríamos  outras funcionalidades. isso garantiria um 
produto 100% nacional. Só que as Forças querem os produtos para ontem. Daí qual vai 
ser a solução? Esta vai buscar sistema inercial americano, sistema de sensoriamento ja-
ponês e integrar tecnologias estrangeiras. 
 

Cel Castelo: As empresas reclamam que o principal comprador, Governo (Forças Ar-
madas), não compra o material fabricado no País, preferindo, muitas vezes, fazer com-
pra de oportunidade no exterior. Isso é mortal, pois dificulta a indústria nacional reali-
zar exportações de materiais de Defesa. Como outras nações irão comprar produtos bra-
sileiros se as próprias Forças Armadas do País não confiam em suas indústrias? 

 

De fato, muitas vezes, existe um descompasso no fator tempo (prazo) entre indústrias de 

Defesa e Forças Armadas. É preciso sincronizar as ondas de interesse (Figura 37). Entre as 

principais dificuldades para harmonizar tais ondas, no que tange especificamente ao fator 

tempo, estão: o tempo de tomada de decisão; a urgência em se obter o produto; a necessidade 

de política de encomendas de longo prazo; e a necessidade de lucro rápido e constante. 

 

 

 

 

 
Figura 37: Sincronismo das ondas de interesse 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Em relação ao tempo de tomada de decisão, o entrevistado Persio Abrahão enxerga que 

não se trata de falta de boa vontade ou desinteresse. No seu entender, deve-se, em parte, à 

cultura departamental e hierarquizada das Forças: “O "Time" [tempo]é diferente. A gente na 

empresa tem um pouco mais de agilidade na tomada de decisão, no processo de execução de 

determinadas coisas. As Forças operam em outro ritmo, sabemos que não se trata de falta de 

boa vontade das pessoas, mas tem que passar por varias aprovações, consultas”. 
 

Interesses Dissonantes Interesses Harmônicos 
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A despeito deste descompasso, há uma luta pelo interesse de obter maior fomento à in-

dústria nacional e maior apoio às empresas inovadoras. Como disse o Professor Itamar, “Os 

empresários das indústrias de defesa no Brasil são heróis”. Trabalhar em mercado monopsô-

nico exige apoio governamental, conforme se observa nas práticas de países desenvolvidos 

como EUA, França e China, por exemplo. Para João Paulo, o governo precisa entender que 

para fortalecer as indústrias de Defesa, de médio e pequeno porte, será necessário não só ad-

quirir um determinado produto ou financiar o desenvolvimento de uma tecnologia, mas, prin-

cipalmente, deverá manter uma política de compra de longo prazo e priorizar setores potenci-

almente inovadores: “Acho que o MD deveria intervir mais no sentido construtivo. No sentido 

de dar um apoio maior às empresas inovadora”. Segundo ele, não se pode esquecer que as 

tecnologias desenvolvidas pelas indústrias de Defesa, em geral, transbordam para o meio civil 

e isso potencializa a economia. 
  

João Paulo: As tecnologias desenvolvidas com os recursos que vêm [para as indústrias 
de Defesa] dos órgãos de fomento do governo acabam transbordando para o meio civil. 
Por exemplo: no radar oceânico desenvolvido para a Marinha, nós desenvolvemos apli-
cabilidades para atividade pesqueira e portuária; no Radar meteorológico que é forneci-
do para a FAB, nós desenvolvemos uma aplicação que é vendida para a Defesa Civil das 
prefeituras. 

 
Persio Abrahão: Quando firmamos parcerias para desenvolvimento de um projeto, nós 
avaliamos não só o mercado, que é fundamental, mas também o ganho estratégico da 
IACIT naquele  desenvolvimento tecnológico, mesmo que aquele conhecimento adquirido 
não tenha se concretizado em  produto que foi ao mercado.[...] Mas é importante carac-
terizar que nós também temos outros interesses como: apoiar o desenvolvimento de pro-
duto nacional; realizar trocas de experiências e  conhecimentos; apoio à defesa civil. já 
houve ocasiões em que prestamos serviço sem receber nada em troca, a não ser uma 
maior visibilidade de marca IACIT, que é um ganho intangível, mas importante”. 

 

d) Interesses específicos – categoria “Universidades” 
 

Em relação à categoria Universidades, os principais interesses coletados foram: formar 

engenheiros militares de qualidade para as Forças Armadas e para o País; Formar alunos de 

diversos campos do saber para indústrias de Defesa; patrocínio de cátedra por empresas; mai-

or aproximação do meio acadêmico civil com o militar; contribuir com as Forças por meio da 

pesquisa e inovação; apoio e participação de empresas em eventos acadêmicos; e prestar con-

sultoria técnica ou gerencial. 

Para entender os interesses das instituições de ensino superior (Universidades), buscou-

se, inicialmente, ouvir integrantes dos dois Institutos Militares de Engenharia do País (IME e 

ITA), em seguida, foram entrevistados professores das escolas de Altos Estudos Militares 

(ECEME, ECEMAR e EGN) e, por fim, optou-se por entrevistar pessoas de estabelecimentos 
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de ensino superior civis, apenas com o intuito de confirmar os depoimentos das escolas mili-

tares. Os depoimentos das indústrias sobre os interesses pertinentes a esta categoria (Univer-

sidades) também foram analisados. 

Ao longo da pesquisa foram realizadas diversas observações em palestras, seminários, 

encontros e outros in loco, os quais foram de suma importância para as interpretações realiza-

das neste trabalho. As observações, juntamente com as entrevistas, permitiram chegar à lista 

apresentada de interesses comuns e específicos e foram fundamentais para entender como são 

gerados os interesses harmônicos e dissonantes da categoria. 

 A principal inferência é que, para o setor de Defesa, o interesse maior das Universida-

des é a formação de alunos qualificados, em diversos campos do saber, para integrarem as 

instituições e indústrias de Defesa do País. Nos institutos militares, este interesse é ratificado. 

O maior interesse dos institutos (IME e ITA) está em formar os melhores engenheiros para as 

Forças Armadas e para o País. O depoimento do Prof. Itamar (IME), falando em nome da 

Universidade, demonstra isto: “Nós temos o interesse de que a BID olhe para o IME como 

uma escola de engenharia que forma seus futuros funcionários e que os alunos vejam que há 

um campo vasto se renovando para eles. Nossa meta é formar os melhores engenheiros para 

o Exército e para o País”. 

Cabe destacar que, diferentemente, do Exército e da Aeronáutica, a Marinha forma seus 

engenheiros junto a IES civis (USP, UFRJ, UFF etc.). Isto garante àquela Força, além da for-

mação de engenheiros qualificados, uma aproximação maior com o meio acadêmico civil. As 

entrevistas com o entrevistado P11 e P27 possibilitaram confirmar algumas vantagens e des-

vantagens dessa parceria. 
 

P11: A Marinha optou por não ter um IES para formar engenheiros. O ponto positivo é 
que a Força consegue ter uma maior interação com o meio acadêmico civil, trazendo co-
nhecimentos importantes para a indústria naval, mas há críticas importantes. A primeira 
diz respeito ao comprometimento destes IES com a Defesa. Por exemplo, os engenheiros 
nas universidades estão mais preocupados com a Marinha Mercante, é difícil convencê-
los de priorizar o lado militar. Embora essa visão pessimista seja minoritária, ela é uma 
crítica bem argumentada. Mesmo assim, os núcleos de escritório técnico estão em expan-
são. Há uma série de acordos de cooperação com a COPPE, UFF, UFRJ, USP”.  
  
P27: Um dos interesses de nossa parceria com a USP é a formação e a capacitação de 
recursos humanos. Normalmente, a gente envia alunos recém-formados na Escola Naval 
e que desejam fazer Engenharia para a USP para cursar a graduação. Esta foi uma op-
ção interessante da Marinha que não precisava formar uma grande quantidade de enge-
nheiros por ano. Seria muito dispendioso para a Marinha criar um Instituto tecnológico 
semelhante ao que existe no IME e no ITA. Aqui nós precisamos de no máximo dez enge-
nheiros por ano. 
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O interesse em formar os melhores profissionais parece estar sendo atingido pelos institu-

tos militares (IME e ITA). Há o reconhecimento da CAPES e do MEC por conseguinte, já que 

os cursos de ambos estabelecimentos mantém a avaliação máxima daquele ministério. Há o 

reconhecimento dos próprios alunos e professores, que expressam o orgulho, conforme abor-

dado será abordado nos Fatores Valorativos para Inovar (Vaidades). E, há, também, o reco-

nhecimento da sociedade, já que as indústrias de Defesa, nacionais e estrangeiras, buscam 

captar recursos humanos nestas instituições. O depoimento do ex-Ministro do MCTI, Aloizio 

Mercadante e do Gerente de novos negócios da Embraer, Ikedo e outros listados no Apêndice 

L, ratificam estes argumentos. 

 

Aloizio Mercadante: O ITA é um dos principais centros de engenharia do País [...]. 
 

Fernando Ikedo: Nós estamos interessados em mão-de-obra qualificada. A gente já vê 
que está começando a faltar engenheiros. E daqui para frente teremos vários eventos 
como Copa do Mundo, Olimpíadas, sem contar o pré-sal, que aumentará ainda mais esta 
demanda e, não adianta negar, isso vai impactar as indústrias de tecnologia. Por esta 
razão, a Embraer Defesa está começando a fazer uma série de aproximações com outras 
IES, como o IME por exemplo, no caso, os engenheiros civis. Agora estamos trabalhando 
com Exército, não podemos ter só Engenheiro Aeronáutico. Precisamos diversificar tam-
bém a nossa mão de obra. E não é só aproximações com os cursos de graduação, mas 
também nos cursos de pós-graduação. Estamos pensando, inclusive, na possibilidade de 
as Escolas Militares realizarem na empresa um curso ‘In company’”. 
 
 

Mesmo sendo consideradas excelentes IES, é comum o argumento de que a interação 

do meio acadêmico militar com o civil ainda é baixa. O entrevistado P14 arrisca dizer que 

isso acontece por receio das Forças em perder mão-de-obra qualificada para a iniciativa pri-

vada, o que não parece ser um pensamento de todos, como já demonstrado anteriormente: 

“Não há muita parceria do IME com as indústrias ou com a universidade e eu penso que isso 

deveria ser motivado. Eu acho que a pouca interação se dá por haver receio de perder o en-

genheiro militar para a iniciativa privada ou as melhores cabeças”. Sendo qual for a razão, a 

maior parte dos entrevistados acreditam que deva ser dado ênfase na ampliação das intera-

ções, conforme apontam os depoimentos abaixo: 
 

P3: A gente [IME] não tem muita parceria com a UFF por que, embora o foco deles seja 
Defesa, o contexto é outro. Lá a abordagem é estratégica e histórica. Eu não tenho certe-
za, mas o foco é outro. O mesmo ocorre com a FGV. Agora, a gente tem noção da impor-
tância  de interagir e de não trabalhar isoladamente. Hoje em dia, o intercâmbio de do-
centes, a troca de experiências com outras universidades, fazer execução de projetos 
conjuntos, isso é muito valorizado, inclusive pela CAPES, e isso é uma pretensão, sem 
dúvida, do IME também.”  
Prof. Itamar: O interesse em realizar parcerias com a Defesa não são feitas apenas por 
interesses financeiros. Há outros aspectos em jogo. Os institutos militares, do ponto de 
vista acadêmico, são ricas fontes de pesquisa. Além disso, não se pode desconsiderar o 
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nacionalismo existente nesta questão. Você sabe que os estudos de Defesa foram negli-
genciados por algum tempo e eu acho que estão tentando retomá-los. As universidades 
estão buscando novas formas de conhecer e de se aproximar do segmento militar e de 
acompanhar esta transformação em curso na Defesa. 
 

CMG Klein: O Entendimento da Marinha com a UFRJ é o melhor possível. Nós temos 
uma boa relação. Em nossas parcerias as despesas são divididas e os frutos igualmente. 
Nós temos mais facilidade de fazer parceria com as universidades do que com as indús-
trias. [...]A principal vantagem de realizar parcerias com universidades e indústrias é a 
troca de conhecimentos e recursos, mas  o intercambio de pessoas é fundamental, pois 
ajuda muito na compreensão mutua dos agentes. 

 

Outra vantagem das interações que se configura como um dos interesses das Universi-

dades é a oportunidade de recebimento de patrocínio empresarial para alguma cátedra especí-

fica. Empresas interessadas em desenvolver pesquisas com a utilização de pessoal qualificado 

pode fazer uso de parcerias, oferecendo um patrocínio para um determinado setor de interesse, 

conforme pode ser inferido no depoimento do Cel ADES: 
 

Cel ADES: Pra gente [IME-Universidade]: Qual o interesse com a indústria? Em pri-
meiro lugar, precisamos de recursos financeiros para as pesquisa. Eles nos procuram 
com algum interesse e nós absorvemos os recursos e damos continuidade da pesquisa em 
alguma área que os interesses. Outro interesse nosso é receber alunos dessas indústrias e 
aproveitá-los em nossas pesquisas, com isso, eles estarão recebendo conhecimento e nós 
nos apropriando de sua mão-de-obra e de sua capacitação. Por outro lado, quais os inte-
resses das indústrias? Receber o conhecimento gerando aqui, pra que eles possam utili-
zar na fabricação de novos produtos. Então, é uma simbiose, eu diria. Eles têm seus inte-
resses e nós também temos os nossos. 

 

 Fazem parte dos interesses harmônicos a necessidade ampliar as interações do tipo univer-

sidade-empresa. Isso facilita a alocação de recursos para as universidades realizarem pesqui-

sas em prol do desenvolvimento industrial. No entanto, esta mesma facilidade não acontece 

quando o interesse é levar um pesquisador da universidade para trabalhar nos laboratórios das 

empresas. De acordo com o entrevistado P35, muito se fala em recompensar o pesquisador, 

mas , segundo ele, o valor da bolsa do CNPQ paga ao pesquisador  é muito pequena quando 

comparada ao salário recebido por funcionários das empresas. Isto contribui para o surgimen-

to de interesses dissonantes entre estes agentes. 

 Outro interesse dissonante que não se restringe ao setor de Defesa, mas o afeta é cultura da 

produção de “papers”. De acordo com o entrevistado P21, este modelo de avaliação dos cur-

sos das IES é prejudicial ao crescimento de assuntos de Defesa nas universidades. Não está 

explicito em suas palavras, mas acredita-se que seja pelo fato de os periódicos militares não se 

preocuparem em estar entre aqueles mais bem avaliados na classificação QUALIS (Quadro 

13). 
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P21: As IES tem uma cultura muito forte voltada para a produção acadêmica de artigos. 
Isto é fruto de um modelo que se instaurou no Brasil onde o principal indicador é o nu-
mero de papers e o baixo número de patentes oriundas das IES. A Defesa não é forte su-
ficiente para mudar isso. Haveria necessidade de criação de mecanismos pelo MEC e  
CNPq / CAPES para uma nova forma de avaliação  das IES. Não há uma motivação das 
IES em praticar assuntos de Defesa. Nem há muitas bolsas ou fomentos para isso. Da 
mesma forma como não há fundo tecnológico específico. Ou o ideal era que o MD tivesse 
uma estrutura própria com recursos financeiros como é a DARPA. 

 

Quadro 13 - Classificação de periódicos militar (Defesa) 

Nome do periódico SIGLA QUALIS 

Revista da Escola Superior de Guerra RESG B2 
Revista Militar de Ciência e Tecnologia RMCT B3 
Revista da Universidade da Força Aérea UNIFA B4 
Revista Escola de Guerra Naval REGN B5 
Revista Meira Mattos PADECEME C 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CAPES 2013 
 
 
 

e) Interesses específicos – categoria “Governamentais” 
 

  Dentre os principais Interesses Governamentais, destacam-se: promover o desenvol-

vimento do País, a democracia e a paz social; ampliar a percepção de segurança e soberania 

do País; manter integridade do patrimônio nacional; acelerar o crescimento econômico (PIB) 

e manter o equilíbrio da balança comercial do País; ampliação do bem estar social (emprego, 

renda etc.); desenvolvimento econômico, militar e científico-tecnológico; controle dos milita-

res pelos civis; projeção do poder militar como fator dissuasório. 

  Estes não são, obviamente, os mais importantes interesses do Governo em relação às 

Forças Armadas. As observações coletadas no dia a dia, a analise de documentos e publica-

ções, bem como a interpretação das entrevistas realizadas, com integrantes do Governo Fede-

ral, das Forças Armadas, das indústrias de Defesa e das universidades, permitiram inferir que 

estes são os interesses que estão mais presentes no cotidiano dos integrantes de sistema de 

inovações do setor de Defesa, especialmente, no segmento de não-guerra. 

  A Constituição Federal de 1988, em seu Titulo I e preambulo, trata dos princípios fun-

damentais que regem a sociedade brasileira. A soberania, os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa, os valores da democracia, o desenvolvimento nacional e a segurança estão 

entre os objetivos e princípios fundamentais da nação brasileira. No Art. 4º há afirmação dos 

princípios pelos quais o Brasil rege-se nas suas relações internacionais que são:  
 

 I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
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V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

 

  Para assegurar que tais princípios, objetivos e fundamentos estejam garantidos, faz-se 

necessário ao Estado brasileiro constituir uma Força Armada capaz de respaldar as ações polí-

ticas e diplomáticas tomadas pelo Governo Federal e fomentar o crescimento de uma indústria 

de Defesa forte, que contribua para ampliar o poder de dissuasão das Forças.  

  Neste sentido, nos últimos anos, o Governo Federal editou dois documentos de vital 

importância para o setor (END e PDN) e construiu, em conjunto com a comunidade científica, 

o Livro Branco de Defesa Nacional (LDBN), que está para ser lançado este ano (2013). A 

primeira edição da PDN foi em 2005 e a da END foi em 2008. Ambos os documentos foram 

alterados no decorrer desta pesquisa (2012). Estes três documentos demonstram o interesse do 

Governo em valorizar o setor de Defesa, aí inclusos os setores universitário e industrial.  

  A PDN define o “quê” deve ser feito em relação ao setor e a END define o “como” 

fazer. A PDN/2012 é um documento que explicita os conceitos de Segurança e de Defesa Na-

cional, analisa os ambientes internacional e nacional e estabelece os Objetivos Nacionais de 

Defesa (OND), além de orientar a consecução deles. Dentre os objetivos nacionais de Defesa, 

os que mais interessam a esta pesquisa são os seguintes:  

- conscientizar a sociedade brasileira da importância dos assuntos de defesa do País;  

- desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para a obtenção da autonomia 

em tecnologias indispensáveis;  

- estruturar as Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de pessoal e 

material compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais;  

- manter Forças Armadas modernas, integradas, adestradas e balanceadas, e com 

crescente profissionalização, operando de forma conjunta e adequadamente desdobradas no 

território nacional;  

- garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial;  

- contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais;  

- intensificar a projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior inserção em 

processos decisórios internacionais;  
 

  Em relação aos aspectos de C, T & I, diferente da primeira edição que deixava um 

vazio nesta área, a PND/2012 chama a atenção para a necessidade de domínio crescente e 
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autônomo de tecnologias sensíveis, principalmente nos estratégicos setores espacial, ciberné-

tico e nuclear, a fim de valorizar o desenvolvimento e a autonomia nacionais. E, insere uma 

ação afirmando que é essencial o investimento do Estado em setores de tecnologia avançada. 

Em relação à indústria de Defesa e às inovações, o texto traz a seguinte ênfase: 

 
PND/2012: 7.7. Os setores governamental, industrial e acadêmico, voltados à produção 
científica e tecnológica e para a inovação, devem contribuir para assegurar que o aten-
dimento às necessidades de produtos de defesa seja apoiado em tecnologias sob domínio 
nacional obtidas mediante estímulo e fomento dos setores industrial e acadêmico. A ca-
pacitação da indústria nacional de defesa, incluído o domínio de tecnologias de uso dual, 
é fundamental para alcançar o abastecimento de produtos de defesa.  

 

Por seu turno a END/2012 busca estabelecer as ações que conduzirão à consecução 

dos objetivos traçados pela PND. O documento estabelece uma relação da END com a estra-

tégia nacional de desenvolvimento. Para os relatores do documento, a Estratégia Nacional de 

Defesa “é inseparável da estratégia nacional de desenvolvimento. Esta motiva aquela. Aquela 

fornece escudo para esta. Cada uma reforça as razões da outra. Em ambas, se desperta para 

a nacionalidade e constrói-se a Nação”.  

Em função disto, ela trata de três grandes eixos estruturantes: a reorganização e reori-

entação das Forças Armadas; a organização da Base Industrial de Defesa; e da política de 

composição dos efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.  

O segundo eixo estruturante, que se refere à reorganização da BID é, talvez, o mais 

importante para este trabalho. O foco é assegurar que o atendimento às necessidades de pro-

dutos de Defesa (PRODE) por parte das Forças Armadas apoie-se em tecnologias sob domí-

nio nacional, preferencialmente as de emprego dual (militar e civil).  

Nesta questão específica, a END/2012 tem por objetivo compatibilizar os esforços go-

vernamentais de aceleração do crescimento com as necessidades da Defesa Nacional. Neste 

sentido, o documento cita medidas importantes que vêm sendo elaboradas como: o estabele-

cimento das normas especiais para as compras, contratações e desenvolvimento de produtos e 

sistemas de Defesa, e, também, o estabelecimento de regras de incentivo à área estratégica de 

defesa (Lei no 12.598, de 22 de março de 2012). Esta última Lei (12598), conhecida como Lei 

do PRODE ou RETID, foi elaborada em um esforço conjunto do Governo Federal: Ministério 

da Defesa; da Fazenda; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; do Planejamento, 

Orçamento e Gestão;  da Ciência, Tecnologia e Inovação; e da Secretaria de Assuntos Estra-

tégicos da Presidência da República.  

Segundo o Ministro Aloísio Mercadante, estes mesmos ministérios estão envidando 

esforços no sentido de oferecer concessão de linha de crédito especial, por intermédio do 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e financiamentos pela 

FINEP em três setores estratégicos a Defesa Nacional: o espacial, o cibernético e o nuclear. 
 

A END/2012 aborda, ainda que de forma subjacente, duas preocupações que já foram 

discutidas nesta pesquisa que são: o sentimento de independência e autonomia das Forças; e o 

controle dos militares pelos civis. Em relação à primeira, o documento cita, suscintamente, 

que os instrumentos principais da integração entre as Forças serão o Ministério da Defesa e o 

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E, em relação à segunda, afirma que a subordi-

nação das Forças Armadas ao poder político constitucional é pressuposto do regime republi-

cano e garantia da integridade da Nação. 

Por fim, o Livro Branco (LBDN), que será um documento chave da Política Nacional, 

expõe a visão do governo a respeito do tema. Trata-se de um documento de caráter público, 

que deverá conter dados estratégicos, orçamentários, institucionais e materiais detalhados 

sobre as Forças Armadas, abordando tópicos interessantes para esta pesquisa como: cenário 

estratégico para o século XXI, que irá possibilitar o levantamento das capacidades militares 

das Forças do futuro; a PND; a END; a modernização das Forças Armadas; a racionalização e 

adaptação das estruturas de defesa; e o suporte econômico da defesa nacional, aí inclusa a 

indústria defesa. 

 

 

7.3.3 Síntese parcial sobre os Interesses dos Agentes 
 

Conforme observado, os Interesses dos Agentes podem ser classificados em comuns e es-

pecíficos. Os Interesses Específicos são subdivididos nas seguintes subcategorias: individuais, 

militares, empresariais, universidades, governamentais.  

Quando os agentes estão interagindo ou planejando interagir, os interesses “em jogo” são 

mobilizados. Ocorrem estudos unilaterais e em conjunto, nos quais os agentes comparam os 

interesses de ambas as partes. Na comparação dos interesses conjugados, surgem interesses 

harmônicos e dissonantes. Esta comparação pode ser realizada de maneira consciente ou in-

consciente, mas ela sempre estará presente. 

Não faz sentido, portanto, compor uma lista de interesses harmônicos e dissonantes, pois 

é a conjugação de interesses das partes envolvidas que formará o quadro favorável ou desfa-

vorável para a formação de alianças. Assim como, não faz sentido eleger um único interesse e 

classificá-lo em harmônico ou dissonante. Entretanto, a pesquisa possibilitou levantar alguns 

interesses que são mais suscetíveis de compor um ou outro tipo. 
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Interesse 
dos Agen-

tes 

Alianças 
para Inovar 

Benefícios 
das Alian-

ças 

Os que estão mais propensos à formação de interesses harmônicos são: desenvolvimento 

de produto estratégico por indústria nacional, aumento do poder de dissuasão; manutenção de 

engenheiros atuando em projetos; ampliação do número de engenheiros, sem a perda de qua-

lidade dos cursos; e incrementar as interações. Os que tendem a desenvolver interesses disso-

nantes são: priorização de projetos, sem a realocação de profissionais para outras áreas; ur-

gência para obter lucro sem a contrapartida; urgência em obter um produto ou serviço, sem 

pensar no desenvolvimento da indústria de Defesa; e falta de encomendas de longo prazo. 

Qualquer que sejam as categorias a que pertencem, os interesses influenciam ou têm po-

tencial para influenciar a formação de alianças, mesmo não estando focados diretamente sobre 

elas. 
 

 

 

 

7.4 BENEFÍCIOS DAS ALIANÇAS PARA INOVAÇÃO 
 

 

Conforme abordado no referencial teórico, o Elemento “Benefícios das Alianças para 

Inovação” diferencia-se do elemento “Interesse dos Agentes” por ser posterior à formação de 

uma aliança para inovação ou por ser uma consequência visualizada das interações para ino-

var. Deve ficar claro que não se trata dos benefícios da inovação, mas sim dos benefícios ad-

vindos das parcerias para inovar. Muitos interesses dos agentes fazem surgir ou crescer a ne-

cessidade do estabelecimento de alianças para inovar. Mas o foco aqui são os benefícios visu-

alizados com estas parcerias.  Pode-se dizer que os “Benefícios das Alianças”, quando visuali-

zados, potencializam o Interesse do Agente em realizar parcerias. A Figura 38 contribui para a 

compreensão deste Elemento.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 38: Benefícios das Alianças 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Com base no referencial teórico desta pesquisa, buscou-se analisar as relações cooperati-

vas entre os agentes, verificando, em campo, quais eram os benefícios visualizados pelos pla-
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nejadores, gestores e inovadores do sistema de inovação do setor de Defesa nos mais variados 

tipos de alianças existentes: parceria, cooperação, colaboração, convênios, acordos de com-

pensação (Offset; compensação industrial) e métodos informais.  

Para isso, selecionaram-se entrevistados que direta ou indiretamente participaram de al-

gum dos projetos estratégicos das Forças, especificamente, voltados para o segmento de não-

guerra. Os de maior destaque são: SISFRON (Savis/ Embraer), SISGAAZ (Atech/Embraer), 

Radar SABER (Orbisat/Embraer), Viatura Blindada Guarani (Fiat/Iveco), Aeronave KC-390 

(Embraer), Helicóptero HX-BR (Helibrás/Eurocopter), Programa Nuclear da Marinha 

(CTMSP/USP) e PROSUB (Odebrecht/DCNS). 

Esperava-se encontrar os Benefícios das Alianças para Inovar divididos nas seguintes ca-

tegorias: individuais, organizacionais, setoriais e governamentais. Entretanto, da mesma for-

ma que nos Interesses dos Agentes, as categorias foram consolidadas em: individuais, milita-

res, empresariais, universitários e governamentais. Tal qual ocorreu no tópico anterior, a aná-

lise dos dados coletados permitiu inferir que há uma serie de benefícios que são comuns a 

cada uma destas categorias (“Benefícios comuns”) e outros específicos de cada uma delas 

(Benefícios específicos).  

Uma característica interessante foi observada em relação a este Elemento. A clareza com 

que eles são visualizados ou não pelos agentes ou a intensidade com que eles aparecem nas 

situações (programas, projetos e atividades) estudadas varia de acordo com o posicionamento 

dos demais Elementos da Estrutura (FSI, FVI e Interesses dos Agentes). Ou seja, percebeu-se 

que os Benefícios eram mais bem visualizados quando os demais elementos eram favoráveis à 

formação de parcerias para inovação. Por exemplo, em projetos em que os agentes da aliança 

possuíam uma boa infraestrutura, interesses harmônicos e onde os fatores valorativos induzi-

am à formação de alianças, os benefícios eram claramente visualizados e externados pelos 

agentes.  

Em algumas oportunidades, avaliou-se a conjugação de fatores favoráveis à formação ali-

anças com outros desfavoráveis. Nestes casos, os benefícios eram moderadamente ou fraca-

mente visualizados pelos agentes.  

Por outro lado, não foi constatado nenhum projeto atual que reúna como características 

interesses dissonantes, FVI inibidores, FSI Desestimulantes. Neste caso, possivelmente as 

parcerias não estejam sendo firmadas. E, por conseguinte, raramente será visualizado algum 

benefício. 
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Foi verificado também que, dependendo do projeto, pode haver fases ou etapas em que os 

benefícios são claramente visualizados pelos agentes, e outras em que eles serão parcialmente 

ou raramente são observados. 

Antes de abordar alguns casos para exemplificar o que foi dito até aqui, vale a pena de-

monstrar os principais Benefícios Comuns e Específicos (Quadros 14 e 15) observados e rela-

tados nos depoimentos constantes do Apêndice L. 

 

 

Quadro 14 - Principais Benefícios Comuns Visualizados 

Benefícios visualizados 

Benefícios comuns a todos os agentes e níveis 

1) Absorção de capacidade gerencial em outras instituições. 
2) Capacitação dos recursos humanos junto a outras instituições. 
3) Absorver ou fazer uso de mão-de-obra qualificada dos demais agentes. 
4) Apropriar-se de tecnologias externas à organização para o desenvolvimento das inovações. 
5) Ampliar o conhecimento mútuo entre os principais agentes do setor no que tange ás inovações 
para o setor. 
6) Possibilitar a troca de conhecimentos e de experiência. 
7) Compartilhar e esforços e frutos provenientes de pesquisas inovadoras. 
8) Compartilhar laboratórios e de outros recursos. 
9) Compartilhar custos e riscos, sem aumento de pessoal ou importantes mudanças organizacio-
nais (administrativas). 
10) Obter financiamento conjuntos para pesquisas. 
11) Capacitação de recursos humanos para o setor de Defesa por meio da cooperação. 
12) Reaproximar as indústrias de Defesa, o Governo (Forças Armadas) e os IES, fortalecendo as 
interações entre os principais agentes do sistema de inovação. 
13) Contribuir para o fortalecimento das indústrias do setor de Defesa por meio da cooperação. 
14) Contribuir para o fortalecimento do ensino superior, particularmente em assuntos de Defesa, 
por meio da cooperação. 
15) Manter-se como empresa/ instituição inovadora. 
16) Acesso a recursos públicos somente disponíveis por intermédio da realização de empreendi-
mentos conjuntos (cooperativo). 
17) Cooperar com o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de Defesa, contribuindo 
para elevar o poder dissuasório do País. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 15 - Principais Benefícios Específicos Visualizados 

Benefícios Específicos visualizados 

Individuais Militares Empresariais Universidades Governamentais 

Elevação da auto-
estima por contri-
buir com o de-
senvolvimento de 
inovação. 

Obter novos co-
nhecimentos so-
bre o processo 
produtivo. 

Priorização de 
área de interesse 
comum em 
P&D. 

Financiamento 
de pesquisas 
com recursos das 
indústrias. 

Desfragmentação 
do sistema nacio-
nal e setorial de 
inovação. 

Satisfação pessoal 
com desenvolvi-
mento de inova-
ção para organi-
zação. 

Buscar por espe-
cialistas nas uni-
versidades. 

Possibilidade de 
financiamento 
conjunto em 
área de interesse 
comum. 

Possibilitar re-
novação dos 
laboratórios e 
infraestrutura. 

Desenvolvimento 
de setor estratégi-
co em C,T &I, 
com transborda-
mentos para outros 
setores. 

Conhecer méto-
dos e técnicas 
diferenciadas para 
exercício da pro-
fissão. 

Receber e transfe-
rir tecnologia. 

Ampliar o co-
nhecimento 
sobre as deman-
das das Forças 
Armadas. 

Financiamento 
de pesquisas 
com recursos do 
governo. 

Desenvolver seto-
res produtivos de 
alto desempenho 
em ciência, tecno-
logia e inovação. 

Oportunidade de 
ampliação do 
conhecimento 
tácito. 

Desenvolvimento 
com o maior índi-
ce de nacionaliza-
ção possível. 

Acesso a recur-
sos humanos 
altamente quali-
ficados e especi-
alizados 

Manutenção da 
capacitação de 
pesquisadores 
em assuntos de 
Defesa. 

As tecnologias 
desenvolvidas com 
os recursos que 
vêm dos órgãos de 
fomento do gover-
no acabam trans-
bordando para o 
meio civil. 

Reconhecimento 
profissional pelo 
envolvimento 
com processos 
inovativos da 
instituição (ima-
gem pessoal). 

Desfragmentação 
do sistema setorial 
de inovação. 

Acesso a novos 
conhecimentos 
ou pesquisas 
qualificadas 
 

Capacitação dos 
recursos huma-
nos junto a ou-
tras instituições. 

Elevação do supe-
rávit da balança 
comercial pela 
exportação de 
produto de alto 
valor agregado 
advindo das ino-
vações em defesa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

De posse destes Benefícios Comuns e Específicos levantados durante a pesquisa, serão 

analisados casos que demonstrem o comportamento deste Elemento em relação aos demais 

componentes da estrutura subjacente. Para isso, foram selecionados os seguintes projetos ou 

programas: o KC-390, que está sob coordenação do Comando da Aeronáutica; a Viatura Gua-

rani, sob gestão do Exército; o PNM/PROSUB, atribuído à Marinha; e um empreendimento 

conjunto: helicóptero HX-BR. 
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O cargueiro KC-390 é um projeto de aeronave para transporte tático/logístico 

e reabastecimento em voo que irá estabelecer novo padrão para o transporte militar médio. 

Trata-se de um projeto que gera uma série de Interesses Harmônicos entre os agentes do sis-

tema de inovação. Por um lado, o governo vê uma série de interesses atendidos, especialmente 

o de ampliar o desenvolvimento econômico, militar e científico-tecnológico. As Forças Ar-

madas, especialmente, a FAB vê seu poder de dissuasão ampliado, por desenvolver um PRO-

DE de elevada performance. A empresas também vêm seus interesses atendidos: obtêm fo-

mento do governo, elevam a vantagem competitiva que dispõem perante mercados internaci-

onais. Vela lembrar que,  com este projeto a indústria nacional (Embraer) irá concorrer com 

os maiores produtores deste tipo de aeronave: EUA, Rússia e Ucrânia. Além dos Interesses 

Harmônicos, os FSI são Estimulantes. Tanto a Embraer como a FAB possuem excelente in-

fraestrutura e grande quantidade de engenheiros disponível nas proximidades do empreendi-

mento. Da mesma forma, pode-se dizer que a maior parte dos FVI presentes na cultura orga-

nizacional dos atores citados são Indutores da inovação. Tendo, portanto, esta conjunção de 

aspectos favoráveis, pode-se dizer que os Benefícios desta aliança são claramente visualiza-

dos conforme foi constatado nas observações realizadas e nos depoimentos que abordam so-

bre este projeto (Apêndice L).  

O KC-390, juntamente com o programa dos helicópteros HX-BR, é um dos projetos es-

truturantes do setor aeronáutico e envolve o desenvolvimento de tecnologia estratégica e a 

participação da indústria nacional. O Projeto HX-BR tem como objetivo a aquisição de 50 

aeronaves por meio de parceria entre a empresa francesa Eurocopter e a brasileira Helibrás, 

localizada no Município de Itajubá, no Estado de Minas Gerais, onde está sendo construído 

um polo de aeronave de asa rotativa, com a participação ativa da UNIFEI (Universidade Fede-

ral de Itajubá).  

O projeto nasceu por iniciativa do MDIC e da Presidência da República e, embora tenha 

sido bem aceito, não estava entre as prioridades das Forças. Atualmente, a coordenação está 

sob a responsabilidade do Comando da Aeronáutica, por intermédio da COPAC, mas com 

participação conjunta de militares das demais Forças. A última aeronave a ser entregue deverá 

ter um índice de 50% de nacionalização. Na distribuição, 16 helicópteros serão destinados à 

FAB, 16 ao Exército Brasileiro, 16 à Marinha do Brasil e dois deles irão para a Presidência. 

Outro dado importante, além da transferência de tecnologia,  e a qualificação de mão de 

obra no País, já que o programa HX-BR conta hoje com 16 parceiros na indústria brasileira e 
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outros 39 fornecedores nacionais, gerando empregos, diretos e indiretos, altamente qualifica-

dos, tornando o Brasil o centro de manutenção de toda a América Latina.  

Este projeto contempla todo o ciclo de vida da aeronave, contando, inclusive, com garan-

tia de manutenção dos motores do helicóptero, já que está sendo realizado o contrato de su-

porte logístico com a empresa Turbomeca do Brasil, sediada em Xerém, distrito de Duque de 

Caxias (RJ), mas com matriz na França.  

No âmbito do Comando do Exército, um dos projetos mais relevantes para esta pesquisa é 

o da Viatura blindada sobre rodas Guarani. Embora o projeto tenha sido concebido pelo 

SCTEx, os agentes do sistema de inovação criticam o fato de o projeto ser desenvolvido em 

parceria com a italiana IVECO Defesa, sediada em Sete Lagoas (MG), subsidiária da FIAT 

Automóveis S.A. Com previsão de índice de nacionalização de cerca de 60%, dualidade de 

emprego e modernas características técnicas, sua integração com os sistemas congêneres das 

demais Forças Armadas e de outros órgãos públicos possibilitará a realização de operações 

conjuntas e interagências em melhores condições. 

O projeto conta com alguns Interesses Dissonantes, por exemplo: a indústria nacional se 

vê prejudicada por não estar participando do projeto; a Marinha não se beneficia do carro por 

necessitar de maior espaço interno no veículo; as IES civis ficaram de fora do projeto, partici-

pando apenas o IME. Mesmo havendo tais interesses dissonantes, há também uma série de 

interesses harmônicos que ofuscam os dissonantes: percebe-se o fortalecimento das ações do 

Estado na segurança e defesa do território nacional; eleva-se da capacidade tecnológica da 

indústria nacional; cria-se empregos diretos e indiretos; diversifica-se a pauta de exportações; 

eleva-se da capacidade de dissuasão do País; amplia-se a capacidade de combate aos ilícitos 

transfronteiriços; e fornece melhor possibilidade de emprego no apoio à Defesa Civil. Além 

disso, os Fatores de Suporte à Inovação são bastante Estimulantes. O principal deles é talvez 

aquele que mais influiu na escolha, a infraestrutura da FIAT-IVECO. Por contar com FSI Es-

timulantes e Interesses Harmônicos e FVI Indutores, os benefícios com a aliança (Brasil x 

Itália) são claramente visualizados. 

Outro projeto escolhido para demonstrar a relação do Elemento Benefícios das Alianças 

com os demais é o PNM/PROSUB, em especial o submarino de propulsão nuclear. Embora 

sejam dois projetos distintos, um depende do outro sob o ponto de vista da Defesa. O PRO-

SUB é considerado o mais importante projeto da Marinha e também é resultado de Aliança 

firmada entre o Brasil e França. O acordo prevê a transferência de tecnologia e a formação de 

consórcios entre empresas dos dois países, para atender aos interesses estratégicos comuns. 
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Está previsto a fabricação de cinco submarinos, sendo quatro deles convencionais e um com 

propulsão nuclear, que é onde se encaixa o PNM.  

Cabe destacar, porém, que, segundo oficiais da Marinha, “o acordo Brasil-França não 

prevê a transferência de tecnologia para a construção da planta de propulsão do submarino 

nuclear”. Está parte do programa, segundo o Cmt Pelegrini, está a cargo da Marinha, com 

base em tecnologia própria, que vem sendo desenvolvida no CTMSP-USP há 40 anos, com o 

Programa Nuclear da Marinha. Vale dizer que a tecnologia dominada com tal programa pode-

rá ser empregada na geração de energia elétrica, quer para iluminar uma cidade, quer para 

propulsão naval de submarinos. 

Para viabilizar essa fabricação, foi constituída uma Sociedade de Propósito Específico 

(SPE), denominada Itaguaí Construções Navais (ICN), também formada pela Odebrecht e 

pela DCNS, mas tendo a Marinha do Brasil como detentora de uma ação preferencial do tipo 

golden share. Desde 2010, engenheiros, técnicos e especialistas da Marinha, da ICN e da Nu-

clebrás Equipamentos Pesados (NUCLEP), ligada ao MCTI, foram treinados para serem os 

multiplicadores de conhecimento aos que trabalharão na construção dos submarinos no Brasil. 

Para o Governo Federal, o PNM/PROSUB é visto como um projeto estratégico que vai 

gerar mais de dez mil empregos diretos e outros 30 mil indiretos. Para a Defesa, o programa 

amplia o poder dissuasório, fazendo o Brasil entrar para um seleto grupo de países que domi-

nam esta tecnologia. Embora haja este conjunto de interesses harmônicos, é importante desta-

car que o programa enfrentou duras restrições orçamentárias e críticas da sociedade. No en-

tanto, a atitude inovadora dos que trabalharam no projeto, seja na USP, no CTMSP ou na Ma-

rinha, demonstrando proatividade, espírito de corpo, vontade de realizar e, principalmente, 

resiliência, fez com que o programa obtivesse sucesso. Neste caso, os FVI Indutores supera-

ram os interesses dissonantes, transformando-os em harmônicos e, hoje, todos os agentes con-

seguem ver claramente os Benefícios da Aliança realizada. 

Por fim, vale a pena frisar que programa também irá contribuir para ampliar a sensação 

de segurança da sociedade brasileira, já que está integrado ao programa SISGAAZ (Sistema 

de Gerenciamento da Amazônia Azul), que permitirá o monitoramento e controle das águas 

jurisdicionais brasileiras. 

Alguns depoimentos, já expostos neste relatório anteriormente e outros constantes do 

Apêndice L, auxiliam na compreensão do que fora exposto no texto acima. Especialmente, 

aqueles que abordam sobre os interesses, benefícios, fatores valorativos e fatores de suporte 

dos agentes.  
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8 O EXPLANATÓRIO - INTERPRETAÇÃO DO MODELO SUBJACENTE 

 
Após o tratamento, a análise dos dados e as discussões sobre os achados desta pesquisa, 

este capítulo buscou relatar a interpretação do modelo subjacente. De acordo com Thiry-

Cherques (2008), a interpretação estruturalista consiste em um mapeamento de regras de ocor-

rência para reduzir a multiplicidade dos dados empíricos a uma simplicidade explanatória. As 

combinações, paralelismos e derivações são infinitos. Partimos, em geral, do explicito para o 

implícito, mas os contrastes que mapeamos e as transformações que efetuamos oferecem um 

sem número de possibilidades: do estável para o instável; do permitido para o interdito; do 

contínuo para o descontínuo, do negativo ao positivo.  

A fim de expor a interpretação do modelo, julgou-se importante descrever as relações en-

tre os elementos da estrutura definitiva e apresentar o modelo tridimensional, que contribui 

para a compreensão de tais relações. 

Antes, porém, foi necessário explanar sobre as transformações advindas da análise varia-

cional (sintagmática e paradigmática) procedida, após a fase de tratamento dos dados, sobre o 

primeiro modelo subjacente concebido.  

 

 

8.1 A ESTRUTURA SUBJACENTE – O MODELO DEFNITIVO 

 

Fazendo uma comparação com o primeiro modelo subjacente, descrito no capítulo 6, ob-

serva-se que não houve alterações consistentes no primeiro modelo apresentado. No entanto, 

embora houvesse indícios de que o “Tipo de Interação” influenciasse a formação de Alianças 

para Inovar, conforme indicava a teoria e a experiência do pesquisador, decidiu-se por não 

incluir tal elemento na estrutura definitiva, já que não foi possível comprovar a sua relação 

com os demais elementos da estrutura por meio deste trabalho. Do ponto de vista do método 

estruturalista, esta modificação, também, faz sentido, pois o “Tipo de Interação” não tinha 

homologia direta com do modelo aparente, conforme indicava a seção 6.3. 

Na mesma posição da estrutura, onde se  encontrava o elemento “Tipo de Interação”, in-

seriu-se o elemento “Benefícios das Alianças”, cuja importância na estrutura definitiva ficou 

bem evidenciada durante a fase de análise dos dados coletados da pesquisa. Em realidade, este 

elemento, que não estava definido no primeiro modelo, foi mais bem realçado e contextuali-

zada na estrutura definitiva.  
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Além disso, conforme pode ser observado na Figura 39 abaixo, houve uma sensível alte-

ração realizada no que diz respeito ao elemento valores do primeiro modelo. Na estrutura de-

finitiva, optou-se for denominá-lo de Fatores Valorativos da Inovação (FVI). Esta decisão se 

deu por conta da interpretação de que existe uma série de valores que podem ser agregados 

em fatores valorativos, os quais induzem os agentes fazerem escolhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Estrutura Subjacente – modelo definitivo 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Assim, destas constatações, cheguei à seguinte assertiva: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Os agentes do Sistema de Inovação, agindo de acordo com seus Interesses, mobilizam, 
de forma consciente ou inconsciente, os Fatores Valorativos da Inovação (FVI) presen-
tes em sua cultura organizacional, os quais, juntamente com a influência dos Fatores de 
suporte (Capital) são fundamentais para a formação de Alianças e, em consequência, 
para o processo de inovação no segmento de não-guerra do setor de Defesa. Os Benefí-
cios das Alianças podem potencializar os interesses dos agentes em interagir para ino-
var. 
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8.2 AS RELAÇÕES ENTRE OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA SUBJACENTE 

 

A opção por descrever as relações entre os elementos da estrutura subjacente definitiva 

deve-se ao argumento apresentado por Thiry-Cherques (2008) de que para que haja uma es-

trutura, o que conta é a existência de “elementos que se relacionam entre si”, de acordo com 

as leis de inclusão. 

Para se chegar a este conjunto de relações foi necessário conhecer com profundidade as 

teorias que envolvem o Campo Observacional e ter contato aproximado com o campo de es-

tudos, obviamente, alinhado com o Ponto de Vista do pesquisador. Assim, as relações que 

interessam a esta pesquisa são as seguintes:  

a) sabe-se que a inovação depende fundamentalmente das interações (Alianças para Ino-

var) entre os agentes de um sistema de inovação, conforme aponta a literatura. Assim, quanto 

maior for a intensidade de alianças estabelecidas, maior maturidade obterá o sistema e, em 

consequência, melhor desempenho ele terá; 

b) as Alianças para Inovar são influenciadas, diretamente, pelos Interesses dos Agentes e 

pelo capital (Fatores de Suporte à Inovação) disponível e ofertado pelos agentes que estão 

interagindo; 

c) os Interesses dos Agentes são influenciados pelos Fatores Valorativos da Inovação 

(FVI) presentes na cultura organizacional de cada agente. Em outras palavras, os FVI agem na 

estrutura como Indutores ou Inibidores das Alianças, na medida em que controlam os Interes-

ses dos Agentes. A conjugação dos Interesses de cada um dos agentes nos processos de for-

mação de Alianças pode redundar em Interesses Harmônicos ou Dissonantes. Os primeiros 

tendem a potencializar a formação de alianças, enquanto os segundos geram obstáculos ao 

processo. 

d) quanto mais bem visualizados forem os Benefícios das Alianças pelos agentes, maior 

serão seus Interesses para a realização de Alianças; 

e) a inovação não ocorrerá simplesmente pelo estabelecimento de interações. As Alianças 

por si não alavancam as inovações, há necessidade de os Fatores de Suporte à Inovação (FSI) 

estarem presentes no recorte sincrônico; 

f) os FSI, também, influenciam a formação de Alianças para Inovar. Quanto mais bem 

posicionada nos FSI Estimulantes estiverem cada um dos agentes, maior será a motivação 

para buscar cooperação. De outra forma, agentes com FSI Desestimulantes não são atrativos 

para formação de Alianças. 
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8.3 REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DA ESTRUTURA SUBJACENTE 

 
De posse do estrutura subjacente e das relações possíveis entre os elementos, realizou-se 

uma série de ensaios e tentativas para se construir um gráfico, tabela ou algo que pudesse faci-

litar o entendimento da estrutura oculta encontrada e as possíveis explicações sobre a mesma. 

Partiu-se então para uma representação tridimensional do Estrutura. Para isso, posicio-

nou-se os eixos categoriais, conforme demonstra a Figura 40 abaixo.  Nos polos da dimensão 

ou eixo dos Interesses, estão os interesses Harmônicos e os Dissonantes. Nas extremidades da 

dimensão dos Fatores Valorativos, estão os FVI Indutores e os Inibidores. Já no eixo dos Fa-

tores de Suporte, estão os polos dos FSI Estimulantes e dos Desestimulantes.  Os Benefícios 

não se configuram em polos ou extremidades, eles permeiam todas as dimensões. Na figura, 

eles estão agrupados sob a forma de grafo54. Cada um dos nós do grafo representa um Benefí-

cio. Seu posicionamento varia de acordo com a intensidade com que cada um dos demais 

fatores (FSI, FVI e Interesses) o atraem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 40: Representação tridimensional do modelo 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Percebeu-se com isso, que havia quadrantes em que as interações e inovações eram mais 

intensas ou frequentes de acordo com o quadrante em que as mesmas se encaixavam. As Fi-

guras 41 a 45 ajudam a entender esta questão dos quadrantes.  

                                                           
54

 Ver Introdução à Teoria dos Grafos (Lucchesi, 1979).  
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Figura 41: Cubo (Tetraedro) da inovação em Defesa (Face FSI Estimulantes) 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Cubo (Tetraedro) da inovação em Defesa (Face FSI Destimulantes) 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Nas figuras 41 e 42 acima, é possível verificar que cada uma das 06 (seis) faces do cubo 

possui quatro partes, cuja cor varia de acordo com a intensidade dos fatores nos eixos. Quanto 

mais bem posicionados em Interesses Harmônicos, FSI Estimulantes e FVI Indutores, maior é 



 

313 

a intensidade das interações para inovar (quadrante verde). Quanto mais posicionado nas ex-

tremidades opostas, pior o fluxo de alianças (quadrante vermelho). 

A Figura 43 abaixo, elaborada com o intuito de esclarecer o entendimento sobre o cubo 

(tetraedro) da inovação em Defesa, reflete suas seis faces desdobradas. As faces de cima, es-

verdeadas, são as chamadas faces claras do cubo e as debaixo, faces escuras. Nas claras, as 

oportunidades de interações e de inovações são mais evidentes, pois há maior concentração de 

Elementos favoráveis. 

  

 

Figura 43: Seis faces do cubo desdobradas 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Para facilitar a explicação, serão apresentados dois exemplos, um relativo à face clara e 

um, à escura. 

Tomando como exemplo, inicialmente, a face clara dos Interesses Harmônicos (Figura 

44) e colocando um observador com o olhar focado neste ponto de vista (interesses harmôni-

cos), surgem quatro quadrantes para ele. O quadrante de cor verde é o quadrante da inovação. 

Nele os interesses são Harmônicos, os FVI são Indutores da inovação e os FSI são Estimulan-

tes. Neste caso, os Benefícios da Inovação são claramente visualizados pelos agentes. É neste 

quadrante que se consegue potencializar os benefícios e, com isso maximizam-se as intera-
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ções. Percebe-se que nas demais faces claras (Figura 43), o quadrante verde ou extremado de 

completude verde, também, está presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Cubo da inovação em Defesa (Face Interesses Harmônicos) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda na Figura 44, que mostra a face dos interesses harmônicos, verificam-se dois 

quadrantes azuis, Nestes quadrantes, há pelo menos um dos fatores negativo para a inovação. 

Por exemplo, no quadrante superior direito desta face (azul), os FVI são Indutores, mas os FSI 

são FSI Desestimulantes e, no outro quadrante azul (inferior esquerdo), os FSI são Estimulan-

tes, os FVI são inibidores. Pode-se dizer que, quaisquer que sejam os quadrantes azuis, sem-

pre haverá dois fatores positivos e um negativo para as interações. Nestes quadrantes, os Be-

nefícios da Inovação são verificáveis, mas com menor ênfase do que no quadrante de comple-

tude verde.  

Nesta mesma face, observa-se um quadrante amarelo. Nestes tipos de quadrantes, há 

apenas um dos fatores positivos. Nesta face, portanto, ambos FVI e FSI são contrários à for-

mação de alianças. Nos quadrantes amarelos, os benefícios são pouco verificados e, conse-

quentemente, pode-se dizer que a formação de alianças será um pouco dificultada. 
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Figura 45: Cubo da inovação em Defesa (Face FSI Destimulantes) 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Observando o segundo exemplo, relativo a uma das faces escuras: a dos Fatores de 

Suporte (FSI) Desestimulantes (figura 45). Quando um observador se coloca sob este ponto 

de vista, ele observa quatro quadrantes: 01 (um) vermelho, 02 (dois) amarelos e 01 (um) azul. 

O quadrante de cor vermelha ou extremado de completude vermelho é o quadrante 

mais negativo para a inovação. Nele os  FVI são Inibidores, os  Interesses são Dissonantes, e 

os FSI são Desestimulantes. Neste caso, os Benefícios da Inovação dificilmente são visualiza-

dos pelos agentes e as interações são ocasionais ou forçadas.  

Diferente das faces claras, onde os quadrantes azuis predominam, nas faces escuras há 

um predomínio dos quadrantes amarelos. Neles, há somente um aspecto favorável. Por exem-

plo, no quadrante superior direito desta face (Figura 45), os Interesses são Dissonantes e os 

FSI são Desestimulantes. Somente os FVI são Indutores. O mesmo ocorre com o outro qua-

drante amarelo (inferior esquerdo), onde tanto os FSI como os FVI são desfavoráveis. Nestes 

quadrantes, os Benefícios da Inovação são pouco verificados e, consequentemente, pode-se 

dizer que a formação de alianças será um pouco dificultada. 

Por fim, ainda na face FSI Desestimulantes (Figura 45), observa-se um único quadran-

te azul. Neste tipo de quadrante, como já foi dito, existem dois fatores positivos. Nesta face, 

FVI e Interesses são favoráveis à formação de alianças. Conforme já explicado, nos quadran-

tes azuis, os Benefícios são visualizados, ainda que não tão claramente como no quadrante 

verde.  
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O Quadro 16 abaixo traz a síntese sobre o comportamento esperado em cada situação 

ou quadrante e a Figura 46 ajuda a compreender o posicionamento dos benefícios em cada 

quadrante. 
 

Quadro 16 – Síntese do comportamento esperado para os Benefícios 

QUADRANTE 
BENEFÍCIOS 
(Visualização) 

ALIANÇAS INOVAÇÕES 

Verde 
Claramente 
visualizados 

Potencializadas Maximizadas 

Azul Visualizados Recomendadas Facilitadas 

Amarelo 
Fracamente 
Visualizados 

Possíveis Dificultadas 

Vermelho 
Dificilmente  
visualizados 

Desaconselhadas 
Ocasional ou 

 Forçada 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 46: Posicionamento dos Benefícios por quadrante 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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9 REFLEXOS DA ESTRUTURA SUBJACENTE REVELADOS NA PESQUISA 
 

Do exposto, verifica-se que, de fato, há uma estrutura subjacente, constituída pelos Ele-

mentos: Fatores Valorativos da Inovação no setor de Defesa (FVI); Fatores de Suporte à 

Inovação na Defesa (FSI); Interesse dos Agentes da Inovação; e Benefícios das alianças para 

Inovar.  

Acredita-se que esta estrutura subjacente desvelada induza o indivíduo, a organização ou 

o agente a pensar, sentir e agir de acordo com um padrão de natureza definida. Em outras pa-

lavras, que esta estrutura oculta gere reflexos para as interações no setor de Defesa e, em con-

sequência, para gestão do SIS-Def. Por esta razão, optou-se por compilar tais reflexos em seis 

categorias denominadas de complexos55: Complexo de Ocelote ou de Nômadas; Complexo de 

Mongrel; Complexo do Clone Anfibológico; Complexo de Taciturnos; Complexo de Anatí-

deas; e Complexo de langor. 

Estes complexos são formados pela conjugação de aspectos desfavoráveis à inovação, ou 

seja, aqueles que direcionam as inovações para o extremado de completude vermelho (Figura 

45). Isto não quer dizer que o SIS-Def seja permeado apenas por aspectos negativos, ao con-

trário, os grandes projetos mobilizadores demonstram a magnitude do sistema. A intenção foi 

levantar as fraquezas ou óbices para que fossem visualizadas possíveis medidas para incre-

mentar o fluxo de interações e, assim, contribuir com um melhor desempenho do SIS-Def. 

A seguir, serão explicados cada um dos complexos, os quais são fruto da interpretação e 

conjugação das sínteses parciais, apresentadas por ocasião das discussões sobre cada um dos 

elementos da estrutura. 

 

1) Complexo de Ocelote ou de Nômadas  

Conforme foi visto, a rotatividade ou movimentação de pessoal é um fenômeno enten-

dido como necessário ao aparato militar. Ela propicia aos militares uma visão nacional (para 

os oficiais) e regional (para os praças). Os militares acreditam, por exemplo, que a experiência 

e o conhecimento advindos das movimentações sejam essenciais ao planejamento de possíveis 

operações militares.  

No entanto, a rotatividade, associada a outros fatores levantados na pesquisa, torna-se 

uma barreira ao processo inovativo. Por vezes, algumas linhas de pesquisa são abaladas pela 

movimentação abrupta de uma pessoa ou grupo de pessoas. Quando a linha de pesquisa não é 

                                                           
55A palavra complexo aqui corresponde a um sistema de ideias associadas capaz de levar o indivíduo a pensar, a 
sentir e por vezes a agir de acordo com um padrão de natureza definida. 
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paralisada, ela sofre solução de continuidade. Além disso, todo conhecimento tácito acumula-

do, pode ser diluído com a saída de um membro da equipe. Situação que é agravada quando se 

tem apenas um integrante ou quando a pessoa movimentada é o gerente do projeto.  

A rotatividade também é vista como um óbice ao planejamento de longo prazo, espe-

cialmente, quando o projeto ainda não é considerado estratégico. Neste caso, a simples mu-

dança do líder (planejador ou gestor) pode significar mudanças severas no projeto ou inviabi-

lizá-lo. Mesmo em projetos estratégicos, a mudança de pessoa-chave pode impactar negati-

vamente. 

Os aspectos negativos da elevada rotatividade de pessoal existente nas Forças são 

agravados, conforme foi apurado, por uma rede de comunicações ineficaz e ineficiente no que 

tange aos aspectos das inovações em Defesa, que faz com que as iniciativas do MD não al-

cancem o público-alvo envolvido com as inovações; pela estrutura departamental e hierarqui-

zada, que torna complexa a tarefa de escolha dos gerentes dos projetos; e pela vaidade, quan-

do associada aos demais fatores acima, pois não é raro uma iniciativa ser barrada em um dos 

departamentos da organização, especialmente, quando as inovações são do tipo botton up.  

É preciso caracterizar que a rotatividade, também, pode contribuir para as inovações, 

embora o contrário seja o mais natural. Entre os benefícios que ela pode trazer estão: a oxige-

nação que ela pode impor a uma organização que recebe uma pessoa-chave inovadora; e a 

visão global e a experiência que o militar inovador adquire por travar contato com diferentes 

organizações, equipamento e idiossincrasias culturais. 

Em que pese a rotatividade proporcionar alguns benefícios, seus aspectos negativos 

são mais presentes e necessitam ser controlados ou minimizados. Cabe aos planejadores e 

gestores a elaboração mecanismos que suplantem tais óbices. As pesquisas apontaram algu-

mas alternativas viáveis para contorná-los: a gestão eficaz de talentos para a inovação; a exe-

cução de projetos de forma matricial; incremento de eventos e atividades conjuntas, especial-

mente, voltados para ciência e tecnologia; ampliação do fluxo de comunicações; incremento 

de pesquisadores e gestores civis nos setores de inovação.  

A este conjunto de fatores que se relacionam foi dado o nome de complexo de ocelote 

ou de nômadas. O ocelote, popularmente conhecido como jaguatirica é um animal terrestre, 

forte, veloz e de hábitos nômades. O nomadismo é a prática dos povos que não têm uma habi-

tação fixa, que vivem permanentemente mudando de lugar. Não se trata do nomadismo invo-

luntário de Grisci et al. (2006, p.28), mas, ao contrário, trata-se de uma prática na maior parte 

das vezes voluntária, em que há benefícios para as partes envolvidas, já que na maior parte 
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das vezes envolve processos seletivos para missão ou comando, recompletamento de efetivos 

e fluxo de carreira (hierarquia). 

 

2) Complexo de Mongrel 

Aqui se estabelece uma dicotomia. Se por um lado os planejadores, gestores e inovado-

res do setor buscam seguir os princípios de guerra segurança e surpresa, por outro não prote-

gem adequadamente o conhecimento produzido. Ou, o que é pior, os entrega facilmente por 

falta de cultura de inovação, deixando de obter os benefícios que o sistema de proteção da 

propriedade intelectual oferece.  

Em relação ao primeiro lado desta dicotomia, pelo que foi possível apurar, há um receio 

em relação ao pedido de patente de inovações, especialmente, as consideradas estratégicas ou 

de segurança nacional, em que o sigilo é preferido. A preocupação é com o fato de que o co-

nhecimento patenteado se torna público muito rápido e pode ser empregado por oponentes 

com capacidade para desenvolver a inovação antes de ser desenvolvido no País. Isto vai de 

encontro aos princípios de guerra “Segurança” e “Surpresa”. No entanto, sabe-se que nem 

todo conhecimento produzido pode afetar a segurança nacional e mesmo assim não estão sen-

do protegidos, demonstrando falta de conhecimento do sistema patentário pelos agentes, espe-

cialmente, do Art. 75 da Lei da Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279, de maio de 1996), que 

trata da patete de interesse da Defesa Nacional). 

 Já em relação ao segundo lado, a falta do trato reservado ao conhecimento e o ufanismo 

de parcela dos gestores e inovadores em querer demonstrar conhecimento, aliados a outros 

aspectos da cultura brasileira (simpatia, fino trato, espontaneidade, sentimento de confiança) 

trazem vulnerabilidades importantes não só para o SIS-Def como para o próprio setor de De-

fesa. A este conjunto de fatores deu-se  o nome de “Complexo de Vira-Lata”, aqui chamado 

de Mongrel. 

Esta porosidade pode inclusive inviabilizar a formação de alianças não só entre as For-

ças e a BID, mas, principalmente, entre o governo brasileiro e outros países.  

Conforme foi visto, há duas formas básicas de proteção do conhecimento: o segredo in-

dustrial; e a proteção por meio do sistema patentário. A decisão em empregar uma ou outra 

forma é complexa. Porém, é preciso estar atento para o fato de que nem sempre é fácil manter 

segredo industrial. Além disso, existe o risco de terceiros chegarem lá de forma independente 

ou por engenharia reversa. Acredita-se que, exceto no caso de tecnologia sensível ou estraté-

gica (exemplo, das centrífugas para enriquecimento de urânio da Marinha), é preferível o uso 

do sistema de patentes.  
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Fato é que não se deve descuidar da proteção das informações privilegiadas ou estraté-

gicas. Para isso, acredita-se que seja essencial criar um sistema de inteligência tecnológica, 

que seja capaz de incentivar a defesa da propriedade intelectual; levantar os principais pontos 

de forças e fraquezas dos agentes do sistema de inovação; e realizar prospecção de olho no 

futuro das novas tecnologias e tendências doutrinárias. Não se trata de espionagem tecnológi-

ca, mas de levantamento de possibilidades e limitações. 
 

3) Complexo de Anatídeas 

Em que pese o sistema de ensino militar ser muito bem estruturado, com escolas de 

formação de reconhecida qualidade, ele possui algumas falhas que não se constituem graves, 

mas implicam em reflexos negativos ao processo de inovações. Em função de o sistema de 

ensino militar ser generalista, estuda-se uma gama imensa de conhecimentos, mas com pouca 

profundidade, o que tende a dificultar a geração de inovações, que necessita, na maior parte 

das vezes, de conhecimentos específicos. Além disso, as avaliações são expressas por meio de 

valores (grau) absolutos, havendo, ainda, uma forte cultura pela “busca do grau”. É a chamada 

“cultura do 01 (zero um)”, ou seja, da valorização exacerbada daqueles que atingem a primei-

ra colocação. O general Mattioli chamou a atenção para este fato afirmando que o sistema de 

ensino militar elege o pato, ou seja, valoriza o ser completo. Este ser “é como um pato, que 

mergulha bem, mas não mergulha fundo; nada, mas não nada bem; corre, mas não corre; 

voa, mas não voa”. Este conjunto de fatores deu origem ao nome deste complexo que home-

nageia o animal da família anatídea. 

É preciso entender que o ensino generalista, de acordo com Martins (1979, p.114), é 

apenas anterior ao conhecimento específico, não sendo melhor nem pior que o mesmo. Ele se 

caracteriza pelo “ensino das bases que contém e de que se depreendem várias matérias que 

podem ser objeto do ensino específico”. O ensino generalista está orientado, portanto, para o 

aprendizado de conhecimentos de ordem global e essencial, ao core. Já o específico, volta-se 

para o aprofundamento de cada aspecto essencial. 

O problema não está em ser generalista em si, mas sim na falta do complemento espe-

cífico ao estudo. Há diversos cursos de especialização nas Forças. Todos voltados para as 

atividades profissionais e nada, ou quase nada, voltado para as teorias da administração, para 

a gestão ou para inovação. Há um arremedo de se estabelecerem disciplinas eletivas nos cur-

sos de altos estudos, mas ainda nada de concreto. Nos EUA, existem mais de 100 (cem) disci-

plinas eletivas para cursos de mesmo nível. 
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 Há também, no processo de ensino militar, algo que o professor Pirró e Longo deno-

minou  de desastre pedagógico. A busca pelo grau absoluto leva ao engessamento da criativi-

dade. Este óbice vem da confusão do significado de avaliar. Ainda há, em muitas escolas mili-

tares, uma visão de que a construção do conhecimento se dá pela memorização de conteúdos e 

pelo treinamento. Este trabalho aquiesce a ideia de que este tipo de avaliação precisa ser alte-

rada. Avaliar é acompanhar e interpretar o trajeto de aprendizagem do aluno, para motivar o 

processo de construção do conhecimento do discente, descobrir suas dificuldades e necessida-

des e alterar os rumos, quando necessário. A avaliação deve estar a serviço do aluno e não 

deveria servir para classificá-lo ou, o que é pior, crucificá-lo. A avaliação somativa, praticada 

nas escolas militares, conforme afirma Perrenoud (1999) e Sordi (2001, p.173), empobrece a 

aprendizagem, estimulando ações didáticas voltadas para o controle das atividades exercidas 

pelo aluno, mas não necessariamente geradoras de conhecimento. 

  

4) Complexo de Taciturnos 

Conforme observado durante a pesquisa, há falhas nas comunicações do sistema de ino-

vação do setor de Defesa. No nível interagentes ou interagência, elas são mais acentuadas, 

devido ao corporativismo existente e ao linguajar peculiar de cada Força. No nível das comu-

nicações organizacionais ou institucionais, ou seja, internas de cada agente, a dificuldade de 

comunicação é menor, mas sofre influência da forte estrutura hierarquizada e departamentali-

zada existentes. Neste tipo de estrutura, as comunicações devem ser extensivas, a fim de que-

brar as barreiras que elas geram para o processo inovativo. No nível das comunicações inter-

pessoais, a falha é diminuta e tem sido minimizada, cada vez mais, em função das redes soci-

ais. Vale dizer que, no setor de Defesa, a comunicação interpessoal tem auxiliado, inclusive, 

na diminuição das dificuldades nos demais níveis (interagentes e organizacionais). Os efeitos 

da rotatividade também são sentidos e fazem parte das causas das citadas falhas. 

Segundo Houaiss (2012), comunicação é o ato ou efeito de comunicar-se, que corres-

ponde à ação de transmitir (expressar) e receber mensagens. De acordo com Thiry-Cherques 

(2006), o elo entre a expressão de uma mensagem e o seu conteúdo, ou entre o significante e o 

significado, é uma convenção compartilhada por um grupo, ou seja, uma cultura. Neste senti-

do, vale lembrar que no estruturalismo de caráter semiológico, o signo é a categoria central e 

ele é constituído pelo significante, que é a parte material do signo ou o veículo que transporta 

uma expressão ou forma, e pelo significado, que se refere à parte conceitual do mesmo, o con-

teúdo. Todo signo tem uma correspondente significação, que é o sentido ou o significado que 
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o conceito tem para alguém. As mensagens emitidas e recebidas utilizam signos imaginados 

com vistas a uma significação (Figura 47).  

 

 

 

 

 

Figura 47: Signo, significante e significado 
Fonte: Adaptada de Thiry-Cherques (2008, p.137) 

 

Para a semiótica, o ato de comunicar é a materialização do pensamento/sentimento 

em signos conhecidos pelas partes envolvidas. Estes símbolos são então transmitidos e rein-

terpretados pelo receptor. 

Dito isto, percebe-se que, no sistema de inovação do setor de Defesa, os signos (signifi-

cante e significado) têm sido insuficientemente transmitidos na intensidade esperada pelos 

agentes e, quando transmitidos adequadamente, os receptores não estão habilitados por uma 

cultura que favoreça a interpretação dos significados, gerando uma significação contrária ao 

conteúdo da mensagem. 

Este quadro contribui para o surgimento de uma série de óbices ao processo de inovação 

como: o desconhecimento dos sistemas em vigor, a fragmentação, a desarticulação e a insatis-

fação dos inovadores, que se sentem desprestigiados pela falta de informações.  

Acredita-se que, para suplantar tais óbices, seja necessário incrementar as interações por 

meio da realização de eventos conjuntos entre as três Forças, publicação de informações (da-

dos, eventos, papers, glossários) em redes colaborativas e sistemas híbridos, que conjugam 

comunicação em massa e comunicação pessoal. Em estruturas departamentais, a utilização de 

canais técnicos56, também, contribuem para diminuir o tempo de tomada de decisão, flexibili-

zando a agilizando as comunicações, sem que isso signifique ferir a governança corporativa 

ou a estrutura hierárquica das instituições. 

 

5) Complexo do Clone Anfibológico 

Um problema crônico para organizações que necessitam inovar é a falta de criatividade 

ou a não utilização do potencial criativo daqueles que lidam com as inovações.  

                                                           
56Ver glossário das Forças Armadas (Brasil, 2007b). 
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Foram identificados, no sistema setorial de inovação em Defesa, alguns aspectos que 

tendem a limitar o potencial criativo dos jovens inovadores. Um dos fatores que inibem a cria-

tividade, já citado, é complexo de Mongrel ou de vira-lata, que tem origem na crença de que o 

País não reúne condições de inventar nada em termos de doutrina de Defesa, pois “não tem 

atuado em combate real”, ou seja, não estaria aplicando a teoria na prática. Isto é um equivo-

co, já que as experimentações servem para minimizar esta questão. Este quadro gera receio de 

implantar novas ideias, medo de empreender e dificuldade de gerar cultura de inovação e de 

propriedade intelectual. 

Embora não tenha sido identificada falta de criatividade entre os inovadores, observou-

se a subutilização da capacidade criativa existente. Em relação às inovações não-tecnológicas, 

a maior parte dos manuais doutrinários existentes nas Forças são cópias dos manuais dos 

EUA e da OTAN. Em relação às inovações tecnológicas, há a busca pela diminuição do hiato 

tecnológico, que induz a uma atitude de cópia, de engenharia reversa, de transferência de tec-

nologia, de conformismo em aceitar que estará sempre á retaguarda. O ideal, porém, seria a 

busca pela autonomia tecnológica e não pela redução do gap. A busca pela autonomia tende a 

induzir a busca pelo novo, pelo não inventado, por estar na vanguarda do conhecimento. 

As justificavas para a atitude de cópia não inventiva são compreensíveis, mas estão no 

escopo de uma visão de comodidade daqueles que não desejam arriscar com a inovação. Ar-

gumenta-se sobre a agilidade que o ato de copiar uma doutrina ou de fazer a engenharia rever-

sa proporciona, sem contudo levar em conta a necessidade do acumulo de conhecimento para 

se chegar àquela solução inovadora. Afirma-se que, com o ato da cópia, minimizam-se os 

riscos da inovação e, de fato isso pode acontecer, mas a cópia simples não assegura conheci-

mento para avançar para os próximos passos. Claro que se traduz como uma tentativa de se 

manter em constante atualização, mas não garante redução do hiato tecnológico e, ao contrá-

rio, pode ampliá-lo. Há um argumento de que o ato de copiar reduz as resistências internas 

para adoção da inovação. Os defensores deste ponto de vista acreditam que se a inovação foi 

testada em combate, por países de tradição bélica, então pode ser colocada em prática no Bra-

sil. Neste caso, a inovação, que só pode ser incremental, acaba sendo realizada sem levar em 

consideração aspectos culturais da sociedade brasileira. 

O comportamento de aversão ao risco, da busca pela cópia, da redução do gap tecnoló-

gico, ou da transferência de tecnologia tem raízes na formação escolar, que consciente ou in-

conscientemente induz a uma atitude de conservadorismo, quando empregam jargões como: 

a) o “I”nvento“R” começa com “I” e termina com “R”, nunca chega a “MB”; b) no Exérci-
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to nada se cria, tudo se copia; c) o Exército de ontem é o Exército de sempre; e  “dito pelo 

não dito, vale o que está escrito”. 

A solução para esta confusão mental que inibe a inovação passa pelo entendimento de 

que reduzir o hiato tecnológico é importante e isso se faz por meio da modernização, do ree-

quipamento, da repotencialização. No entanto, paralelamente a estes procedimentos, é preciso 

buscar a autonomia tecnológica e realizar a transformação que vem sendo preconizada, a qual, 

no entender desta pesquisa, só é viável por meio da inovação. 

 

6) Complexo de langor  

Unidade de comando é um dos princípios filosóficos (princípios de guerra) que orien-

tam o planejamento das operações e das atividades militares. Talvez seja um dos princípios 

mais caros para organizações departamentalizadas e fortemente hierarquizadas como as For-

ças Armadas. Este princípio pressupõe “exercício do comando com base em liderança compe-

tente, capaz de infundir total confiança e entusiasmo aos subordinados” (BRASIL, 2007a).  

Atualmente, do que foi apurado, fruto de diversos fatores, mas fundamentalmente em 

face ao contexto hodierno em que foi criado o MD, há uma dificuldade de obtenção e manu-

tenção da unidade de comando no que concerne às inovações em Defesa. Embora, de maneira 

geral, haja uma cadeia de comando bem definida, isso não ocorre no que concerne às inova-

ções, especialmente, em relação às inovações tecnológicas, onde não se observa uma precisa e 

nítida divisão de responsabilidades. Isso é agravado não só por razões histórico-culturais, mas 

também pela falta de um sistema de comunicações eficaz para as inovações. 

Além disso, para que haja unidade de comando é preciso uma cultura organizacional ou 

doutrina operacional bem compreendida, aceita e praticada por todos agentes envolvidos. Em 

relação ao SIS-Def, a doutrina (cultura organizacional), relacionada às inovações, não é satis-

fatoriamente compreendida nem mesmo pelos planejadores. Percebe-se que há momentos de 

clareza de propósitos. Por exemplo, a criação do SisCTID, em 2003, foi uma tentativa muito 

importante para implementação de uma cultura de inovação tecnológica. O sistema sobrevi-

veu por alguns anos, mas hoje é desconhecido da maior parte dos planejadores, gestores e 

inovadores do setor.  

Atualmente, também, há iniciativas importantes, como a execução de projetos comuns 

(RDS, HX-Br, DQBRN etc.), mas o que está sendo realizado é de conhecimento de poucos. 

Para execução destes projetos, estão sendo realizados os ROC (requisitos operacionais con-
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juntos) que não estão em nenhuma publicação do MD, nem mesmo no SisCTID, que em tese 

deveria gerir o processo de inovações tecnológicas.  

Mas, de fato, esta pesquisa demonstrou uma atitude de langor do MD em relação às 

inovações. Neste sentido, é importante a compreensão de que não se espera uma atitude de 

imposição de algo às Forças, mas um comportamento proativo e de direcionamento de esfor-

ços em relação ao processo inovativo. Espera-se uma conduta que privilegie uma efetiva in-

terlocução política-estratégica, que crie um espírito de corpo de nível Defesa, evitando-se a 

postura de isolacionismo, corporativismo ou independência das Forças. É preciso uma unida-

de de pensamento, que elimine ou minimize os efeitos da vaidade e derrube resistências à 

padronização de equipamentos, que são nefastas ao processo de negociação de parcerias. 

Obviamente, o quadro atual, em que o SIS-Def é fragmentado e desarticulado, tem al-

gumas vantagens. A principal delas é que as Forças possuem total autonomia para direcionar 

os esforços relativos às inovações, podendo exercer o poder discricionário. Entretanto, em 

virtude disso, observa-se uma forte atenção para os assuntos de modernização, reequipamen-

to, repotencialização, transferência de tecnologia, deixando de lado a busca da autonomia tec-

nológica, ou seja, a busca pelas inovações, especialmente, as de ruptura. 

Certamente, não se deseja que o MD tenha uma estrutura organizacional inchada para 

gerenciar as inovações. Trata-se de obter uma postura de coordenador e de indutor de uma 

mentalidade de Defesa. Para isso, é importante que aquele órgão seja o direcionador de esfor-

ços e saiba repartir as tarefas. O princípio da Unidade de Comando pressupõe, também, uma 

delegação de autoridade adequada.  

O SAPID e o PAED, também, são alternativas importantes que estão sendo implemen-

tadas por aquele Ministério. Talvez elas sejam um embrião de uma postura mais eficaz do 

MD em relação às inovações, mas é preciso fortalecer o SIS-Def e maximizar as comunica-

ções de modo a criar o espírito de corpo de Defesa e a unidade de comando necessária. Sabe-

se que os efeitos da rotatividade, do mau uso da hierarquia e do excesso de disciplina afetam 

esta temática e dificultam a consecução de tais necessidades.  

Para vencer estes obstáculos, acredita-se que seja necessário adotar uma estrutura flexí-

vel, que permita uma centralização seletiva de poder de decisão e de distribuição de recursos 

financeiros e uma descentralização ampla de meios e recursos não financeiros. Neste sentido, 

ganham importâncias os modelos adhocráticos, que utilizem com estruturas matriciais fortes, 

com possibilidade de intervenção, em que os gerentes de projetos possuem níveis hierárquicos 

superiores aos gerentes funcionais (PMI, 2000, p. 19) e trabalhem nos projetos em tempo in-
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tegral e com bastante autoridade, devendo se reportar ao MD, quando o projeto for de desen-

volvimento conjunto. O uso de canais técnicos de vinculação, que propicia a comunicação 

horizontal e vertical deve ser incentivado, pois eles são capazes de uniformizar procedimen-

tos, reduzir o nível de formalização, viabilizar maior velocidade na obtenção de informações e 

garantir adequada autonomia técnica, indispensável ao exercício da função de controle (Bra-

sil, 2007b). Cabe destacar que não há estrutura única para solução de problemas. Cada situa-

ção exige uma forma diferente de organizar, mas acredita-se que os conceitos apresentados 

aqui sejam importantes para otimizar os fatores da decisão e ampliar os fluxos de comunica-

ções, sem perder a unidade de comando e de pensamento. 

A seguir, serão apresentados as principais conclusões da pesquisa, onde serão indicados 

uma proposta de modelo de gestão das inovações (SIS-Def ) e as medidas passiveis de serem 

implementadas para ampliar o fluxo de interações entre os principais agentes do sistema. Am-

bas propostas buscam contornar os óbices descritos nos diversos complexos expostos acima. 
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10 CONCLUSÕES  

 

De início, com base na literatura acadêmica, esperava-se encontrar um sistema setorial de 

inovação em Defesa, composto por um conjunto de organizações civis e militares, estruturado 

de modo a facilitar as interações entre os agentes componentes, contribuindo para o desenvol-

vimento da capacidade de inovação do setor e do País. A expectativa inicial era de que tal 

sistema fosse representado pelo SisCTID (Sistema de Ciência e Tecnologia de Interesse da 

DEFESA). Entretanto, a pesquisa demonstrou que o SisCTID não alcançou integrar os subsis-

temas das Forças e muito menos as inovações tecnológicas com as não-tecnológicas (doutri-

nárias). Ou seja, na estrutura do SisCTID, os subsistemas setoriais de inovação tecnológica de 

cada uma das Forças Singulares (SCTM, SCTEx e SCTA) deveriam estar integrados com os 

subsistemas que controlam o avanço e a difusão das inovações doutrinárias (não-

tecnológicas), representados pelo SIDOMC (Ministério da Defesa), Sistema de Doutrina da 

Marinha, SIDOMT (Exército) e SIDMAE (Aeronáutica). Além disso, deveria haver elevado 

nível de interação entre o sistema setorial de inovação da Defesa com o SNI (Sistema Nacio-

nal de Inovação), coordenado pelo MCTI. Entretanto, o que ficou evidenciado nesta pesquisa 

foi que estes subsistemas existem, atuando quase que isoladamente, conforme descrito no 

modelo aparente, apresentado no Capítulo 5. 

Portanto, com base no que foi apurado, foi possível confirmar que o sistema de inovação 

do setor de Defesa, em especial, no segmento de não-guerra, é fragmentado e desarticulado, 

que produz, fundamentalmente, inovações incrementais. Trata-se de um sistema virtual, que 

não existe formalmente como tal, mas que possui toda a infraestrutura necessária para funcio-

nar como um sistema formal e gerenciável.   

Ao longo dos capítulos anteriores foram descritas a estrutura aparente e a subjacente do 

sistema setorial de inovação da Defesa vigente e seus impactos sobre o processo inovativo da 

Defesa e sobre os militares e civis (gestores e inovadores). Ficou claro que nem o próprio 

conceito de sistema setorial de inovação é conhecido ou satisfatoriamente entendido pelos 

participantes da pesquisa (planejadores, gestores e inovadores da Defesa). Em função disso, 

este trabalho propôs uma definição do que possa vir ser o Sistema de Inovação no setor de 

Defesa ou simplesmente Sistema de Inovação na Defesa (SIS-Def), que foi apresentado sob a 

forma de modelo conceitual na próxima seção. Este modelo foi amplamente discutido no âm-

bito do GFIID, alcançando-se  a seguinte definição textual: 
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“O SIS-Def consiste em um conjunto de agentes públicos e privados que, apoiados por 

fatores de ordem econômica, social, política, militar e organizacional, realizam atividades e 

interações, contribuindo para a criação, o desenvolvimento, a produção, a comercialização e 

a difusão das Inovações (tecnológicas e não- tecnológicas) em Defesa. Dentre esses agentes, 

destacam-se: as agências e instituições governamentais, em especial, aquelas pertencentes ao 

Poder Militar, caracterizado pelas Forças Armadas; a Base Industrial de Defesa (BID) e 

outras empresas ou associações empresariais; os institutos de pesquisa e Instituições de En-

sino Superior (IES), militares e civis; as firmas e seus laboratórios de pesquisa e desenvolvi-

mento; os indivíduos (militares, empreendedores, pesquisadores e cientistas); os órgãos de 

fomento; as leis e instituições normativas que envolvem o sistema; etc.”. 

 

Percebe-se, neste conceito, a introdução de aspectos que não são tratados pelos principais 

autores que abordam sobre sistemas de inovação. No setor de Defesa, as inovações tecnológi-

cas influenciam ou têm potencial para influenciar as inovações não-tecnológicas e vice-versa. 

Por essa razão, os planejadores e gestores do sistema de inovação do setor de Defesa devem 

buscar integrar os subsistemas responsáveis por tais inovações.  Acredita-se que esta seja uma 

contribuição importante para a academia, especialmente, para os pesquisadores das ciências 

militares e daqueles que buscam explicações para a formação, constituição e funcionamento 

de Sistemas Setoriais de Inovação em ambientes fortemente hierarquizados. 

Como era esperado, o desvelamento da estrutura subjacente ao modelo atual propiciou a 

realização de um diagnóstico preciso do sistema estudado, permitindo ao pesquisador o lan-

çamento de um olhar crítico sobre o mesmo, o que contribui para uma intervenção segura no 

modelo aparente. Ou seja, os óbices levantados, durante o estudo, proporcionaram a oportuni-

dade para a elaboração e proposição de um modelo conceitual de gestão do SIS-Def e para a 

indicação de medidas, visando a incrementar as interações entre os agentes do sistema, que 

serão apresentadas à frente. 

Para se chegar à referida estrutura subjacente, foi necessário, porém, compreender a di-

nâmica das interações entre os agentes do sistema de inovação na Defesa, o que só foi viável 

com a realização de um estudo sobre cultura organizacional dos referidos agentes. Neste mis-

ter, foi fundamental entender não só os elementos “em jogo”, mas a relação existente entre os 

mesmos. Os elementos que compuseram a estrutura subjacente foram: os valores ou fatores 

valorativos para a inovação, os interesses dos agentes, os fatores de suporte á inovação e os 

benefícios advindos das alianças para inovar. 
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A inter-relação entre estes elementos, descrita no capítulo 8, com a interpretação realiza-

da por meio do “cubo da inovação”,  conformam um modelo subjacente oculto que dá suporte 

ou que explicam a existência do modelo vigente. Neste sentido, esta pesquisa chegou à con-

clusão que:  

Os agentes do Sistema de Inovação, agindo de acordo com seus interesses, mobilizam, de 

forma consciente ou inconsciente, os Fatores Valorativos da Inovação (FVI) presentes em 

sua cultura organizacional, os quais, juntamente com a influência dos Fatores de suporte 

(Capital) são fundamentais para a formação de alianças e, em consequência, para o processo 

de inovação no segmento de não-guerra do setor de Defesa. Os Benefícios das Alianças po-

dem potencializar os interesses dos agentes em interagir para inovar. 
 

Este conjunto de elementos e relações compõem, portanto, uma estrutura profunda que 

induz o indivíduo, a organização ou o agente a pensar, sentir e agir de acordo com um padrão 

de natureza definida, gerando reflexos positivos e negativos para as interações no setor de 

Defesa. Os negativos foram consolidados em seis categorias denominadas de complexos: 

Complexo de Ocelote ou de Nômadas; Complexo de Mongrel;  Complexo do Clone Anfiboló-

gico; Complexo de Taciturnos; Complexo de Anatídeas; e Complexo de langor. Foram eles 

que auxiliaram na proposição de medidas aos policy makers, com vistas a incrementar o fluxo 

de interações no setor. 

Chegou-se à conclusão, também, que os determinantes desses aspectos negativos advêm, 

no recorte atual, da existência de um conjunto de fatores valorativos inibidores, associados à 

existência de interesses dissonantes entre os agentes, que dificultam a visualização dos bene-

fícios trazidos com a formação de alianças para as inovações no setor de Defesa. Além disso, 

há fatores de suporte desestimulantes, conforme ficou constatado.  

Do exposto, para concluir o presente trabalho, serão apresentados, a seguir, o modelo 

conceitual para gestão do sistema de inovação do setor de Defesa e as medidas sugeridas para 

incrementar as interações entre seus principais agentes. Com isso, espera-se, não só fortalecer 

o Ministério da Defesa, a fim de que ele atue como líder nos processos inovativos do setor, 

reduzindo os esforços difusos que, por vezes, ocorrem neste segmento, como também, contri-

buir de forma direta ou indireta na busca pelo desenvolvimento econômico, militar e científi-

co-tecnológico e pela ampliação do poder dissuasório do País por meio de uma indústria de 

Defesa forte e de Forças Armadas bem preparadas e equipadas, o que, em consequência, au-

mentará percepção de segurança e soberania do País. 
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10.1 SISTEMA DE INOVAÇÃO DO SETOR DE DEFESA - MODELO PROPOSTO  

   
 

Após ter descrito a estrutura aparente e desvelado a subjacente ao modelo do sistema de 

inovações vigente na Defesa, foi possível diagnosticar os motivos  que o tornam desarticulado 

e fragmentado. Neste estudo, foram levantados os principais aspectos que impactam negati-

vamente o referido sistema, cumprindo assim uma parcela importante do objetivo desta pes-

quisa. Para concluir a meta estabelecida na proposta inicial do presente trabalho, foi  elabora-

da uma proposta de modelo conceitual para gestão das inovações do setor de Defesa. O mode-

lo que será apresentado foi construído com base nos conhecimentos sobre engenharia de sis-

temas complexos, permeado pelos aspectos de ordem cultural dos agentes dos SIS-Def, pelos 

seus interesses e pelos benefícios das inovações, vistos sob a ótica, não só dos planejadores, 

mas principalmente pelos gestores e inovadores do referido sistema. 

Acredita-se que o modelo conceitual que está sendo proposto seja capaz de minimizar, 

se não eliminar,  os efeitos negativos advindos dos complexos (Complexo de Ocelotes ou de 

Nômadas; Complexo de Mongrel; Complexo de langor; Complexo do Clone Anfibológico; 

Complexo de Taciturnos; Complexo de Anatídeas), descritos no capítulo 9. 

Em primeiro lugar, é preciso ter a compreensão de que o SIS-Def é parte integrante do 

Sistema Nacional de Inovações (SNI) e de que os subsistemas de inovação setoriais (SSI) das 

Forças compõem o SIS-Def (Figura 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SIS-Def é composto, atualmente, por dois sistemas estanques e fragmentados: um que 

gera as inovações tecnológicas (SisCTID) e outro que trata das inovações não-tecnológicas 

(SIDOMC). No modelo ideal eles devem ser integrados em um único sistema. A crença é de 

Figura 48: Relacionamento entre o SNI e o SIS-Def 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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que, com a fusão dos citados sistemas, haverá maior interface entre as inovações tecnológicas 

e não-tecnológicas (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

Por seu turno, cada um dos subsistemas das Forças (MB, EB e FAB) também tem uma 

configuração semelhante. Na gestão das inovações tecnológicas das Forças, estão o SCTM, o 

SCTEx e o SCTA, respectivamente. E, na das não-tecnológicas, estão o sistema de doutrina 

da marinha, o SIDOMT e o SIDMAe (Figura 50). Tal qual o SIS-Def, o ideal é que cada um 

destes subsistemas integrem as inovações tecnológicas com as não-tecnológicas.  

 

 

 

 

 

Desse modo, a macroestrutura do SIS-Def poderia ser representada pela figura 51 abai-

xo. Nela, observa-se o, imperioso, relacionamento que deve existir não só entre o SIS-Def  e 

seus subsistemas, mas também, como dele com o SNI, a fim de incrementar as interações en-

tre os agentes do SIS-Def e dinamizá-lo. 

Figura 49 – Fusão dos sistemas SIDOMC  e SisCTID em SIS-Def                         
Fonte: Elaborada pelo autor  

Figura 50: Subsistemas de Inovação das Forças Armadas 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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No nível político-estratégico, o desenho do modelo de inovações tecnológicas vigente 

está desatualizado, não condizendo com as práticas atuais do Ministério da Defesa. A própria 

Comissão Assessora de Ciência e Tecnologia para Defesa (COMASSE) instituída pelo Decre-

to Na 3.569, de 18 de agosto de 2000, não é conhecida dos integrantes daquele Ministério. A 

priori, tal decreto deveria ter sido revogado pelo Decreto Na 7.970, de 28 de março de 2013, 

que criou a Comissão Mista da Indústria de Defesa – CMID. Além disso, o referido modelo 

não leva em conta a integração das inovações não-tecnológicas no processo decisório. Na 

verdade, há um pequeno entrelaçamento empírico, mas nada sistematizado, conforme se vê na 

Figura 29 (Representação parcial do modelo aparente). No novo modelo proposto, substitui-se 

a COMASSE pela CMID e as inovações não-tecnológicas passam a figurar com a mesma 

importância das tecnológicas (Figura 52 e 53). Elas são inseridas no modelo por meio das 

ideias oriundas da sistemática de Seleção e Aprovação executada pela CEAI (Comissão Estra-

tégica de Avaliação das Inovações). Esta Comissão deve ser criada com a finalidade de asses-

sorar o Ministro da Defesa na tomada de decisão sobre os investimentos prioritários, quando 

Figura 51: Macro estrutura do sistema de inovações do setor de Defesa (SIS-Def)                          
Fonte: Elaborada pelo autor 
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os recursos financeiros do MD, para esta finalidade, forem totalmente orçamentários (recursos 

próprios) (Figura 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste modelo, quando há recursos próprios, a CEAI analisa as ideias coletadas e conso-

lidadas pela RIID (Rede de Inteligência para as Inovações em Defesa), realiza o processo de 

seleção das inovações e assessora o Ministro da Defesa na tomada de decisão e na aprovação 

dos projetos ou programas.  

Por outro lado, quando os recursos do MD forem insuficientes para colocar os projetos 

inovadores em execução, os esforços devem ser coordenados junto ao sistema nacional de 

inovação, que poderá viabilizar a consecução dos mesmos. A interface entre o SNI e o SIS-

Def é realizada por meio da CMID, que é composta por representantes do Ministério da Defe-

sa, das Forças, do MCTI, do Ministério da Fazenda (MF), do MDIC e do MPOG (Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão). A Comissão, ao seu critério, poderá convidar para 

suas reuniões, em caráter extraordinário, representantes de outros órgãos e entidades públicos 

e privados (BID, IES, Associações etc.) (Figura 53). 

 

 

Figura 52: Gestão político-estratégica com recursos próprios do MD 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Vale a pena destacar que enquanto a CEAI tem o foco no atendimento à política de C,T 

& I para a Defesa (Figura 52), a CMID tem seu foco na política de C,T & I Nacional (Figura 

53). Além disso, conforme se observa nas figuras acima, quando os recursos são do MD, a 

CEAI emite a diretriz para gestão estratégica do setor e, quando são extra MD, a CMID deve-

rá emitir a diretriz de gestão política econômica, indicando os programas, projetos, metas e 

indicadores a serem alcançados, com os devidos prazos de execução. Estas diretrizes darão a 

base para elaboração do SISPED (Sistema de Planejamento Estratégico do MD) 

Em qualquer etapa do planejamento político-estratégico acima, a sociedade, representa-

da pelas EED (Empresas Estratégicas de Defesa), ED (Empresa de Defesa), IES, ICT, SAE 

(Secretaria de Assuntos Estratégicos) ou outros setores, inclusive pelas redes de cooperação, 

poderão sugerir inovações, cuja pertinência serão avaliadas pela RIID. 

Em relação às atividades do sistemas de gestão, algumas melhorias são sugeridas, a fim 

de facilitar a interação entre os agentes e integrar o processo das inovações tecnológicas com 

as não-tecnológicas. Com este novo modelo, espera-se minimizar ou, até mesmo, eliminar os 

efeitos identificados durante o desvelamento da estrutura subjacente e apresentados na seção 

anterior. 
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Figura 53: Gestão político-estratégica com recursos extras  
Fonte: Elaborada pelo autor 
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O modelo conceitual proposto tem foco nas atividades de gestão das inovações (tecno-

lógicas e não-tecnológicas) do SIS-Def (figura 54). Conforme será visto, algumas etapas são 

mais afetas um determinado tipo de inovação do que a outro. Além disso, na gestão do pro-

cesso de inovação tecnológica poderão existir etapas que não serão realizadas na gestão das 

não-tecnológicas e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  A figura 54, por ser plana, não consegue representar a perspectiva helicoidal do mo-

delo, que não é linear e deve ser visto sob uma perspectiva tridimensional, tal como na figura 

55. Em ambas figuras (54 e 55), observa-se que as etapas do processo de gestão das “Inova-

ções Tecnológicas (Inovatec)” (representadas com as setas na cor cinza) avançam, lado a lado, 

com as “Não-tecnológicas (Inovadout)” (representadas em verde). A cor vermelha representa 

as atividades “Transversais” que ocorrem durante todo o processo evolutivo ou em apenas 

algumas etapas. Na figura 54, as atividades transversais aparecem no centro do processo, não 

significando que elas sejam mais ou menos importantes. Chama-se a atenção, também, para o 

fato de que as etapas mais comuns às inovações não-tecnológicas estão representadas com um 

fundo verde retangular.  

Figura 54: Modelo Conceitual para gestão das Inovações em Defesa 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Ainda em relação à figura 54, vale dizer que as atividades relacionadas à “Revitaliza-

ção” e “Alienação” não fazem sentido às inovações não-tecnológicas. Por essa razão, após a 

etapa da “Difusão e Utilização”, há a realimentação do sistema, através da subfase “Deman-

da”, que será detalhada à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observando a Figura 54, nota-se que a “Busca” pela inovação inicia-se, em linhas 

gerais, pela “Prospecção Tecnológica” ou pelo surgimento de uma “Demanda”. Destaca-se 

que os estudos prospectivos podem indicar a necessidade de inovações doutrinárias (Inova-

dout), assim como, o levantamento das demandas podem  sugerir Inovatecs.  

 Na literatura, há uma série de definições de prospecção tecnológica. Neste trabalho, 

ela é entendida como um conjunto de técnicas, metodologias e estudos que têm por objetivo 

antecipar e entender as potencialidades, evolução, características e efeitos das mudanças tec-

nológicas, particularmente a sua invenção e inovação (adaptado de coates, 2001).  

 Nesta pesquisa, a prospecção age como um instrumento de interação entre os princi-

pais agentes do SIS-Def e destes com os demais agentes do SNI. Ela é, portanto, uma ferra-

menta de fortalecimento das comunicações (ver Figura 56). Nesta fase ou atividade, busca-se 

captar sinais do ambiente interno e do externo; levanta-se, juntamente com os demais agentes 

(BID, IES, Comércio Exterior, MRE etc.), as oportunidades tecnológicas e mercadológicas; 

analisa-se o banco de patentes do INPI e / ou de outros órgãos, emitindo-se um relatório, que 

convencionou-se chamar de Relatório de Analise de Patentes (RAP), que constará do Relató-

rio de Prospecção Tecnológica (REPROTEC). 

 Para a realização desta atividade, é preciso capacitar planejadores e gestores em cur-

sos de prospecção tecnológica e elaboração de canários estratégicos-operacionais de C&T . 

Figura 54: Vista em perspectiva do Modelo Conceitual para gestão das Inovações  
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Acredita-se que a coordenação desta atividade deva ser coordenada pela SEPROD que estabe-

leceria uma Rede de Prospecção Tecnológica, apoiada pelos NIT das Forças, por ICTs civis e 

militares e outras organização capacitadas (Figura 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Fase da Busca – Procura ou Prospecção Tecnológica  
Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 57: Exemplo de Rede de Prospecção Tecnológica  
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Outra etapa que faz parte da atividade de “Busca” é a consolidação das “Demandas das 

Forças”, as quais são advindas de aspectos como: acompanhamento do ciclo de vida dos 

PRODE (obsolescência, oportunidades de melhoria, etc.); das lições aprendidas nos exercícios 

e operações militares internas e externas; e das novas capacidades requeridas, que são fruto do 

estudo da guerra do futuro e da história militar recente (Figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, as demandas são levantadas pelas Forças e inseridas em seus Planos Estra-

tégicos. O EMCFA, por intermédio de sua Chefia de Logística, coordena e analisa a pertinên-

cia das inovações propostas das Forças, consolidando em um relatório denominado Relatório 

de Necessidades Operacionais (RNOP), que deve ser remetido à RIID (Figura 58).   

Após a etapa da “Busca”, com a consolidação do REPROTEC (possibilidades tecnoló-

gicas)  e do RNOP  (necessidades operacionais), tem início a atividade de “Ideação”, na qual 

são consolidadas todas as oportunidades para inovar, inclusive aquelas vindas de outros seto-

res da sociedade que não o militar (Figura 57). 

Todo o processo de “Ideação” é coordenado pela RIID (Figura 58), que deve consolidar 

e, preferencialmente, sincronizar as “Demandas das Forças” (RNOP) com as propostas ad-

vindas da prospecção tecnológica (REPROTEC). Estas duas vertentes são interdependentes e, 

Figura 57: Fase da Busca – Demanda  
Fonte: Elaborada pelo autor 
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mutuamente, influenciáveis. Ou seja, as necessidades operacionais podem gerar necessidades 

tecnológicas, bem como uma disponibilidade tecnológica pode influenciar a geração de novas 

necessidades operacionais.  

Além das duas vertentes (demanda x prospecção). A RIID poderá receber e / ou motivar 

a geração de ideias (propostas de inovações) da BID (ED e EED), das IES e das redes de coo-

peração, constituídas pelas ICTs e outras instituições civis e militares. Conforme pode ser 

visto na figura 58, as setas que incidem sobre as vertentes (BID, IES e Redes) possuem senti-

do duplo, indicando que as ideias tanto podem partir de tais atores, como podem ser motiva-

das pela RIID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a consolidação de todas as ideais possíveis, a RIID encaminha um relatório de 

inovações desejáveis (RID) com as proposições para a CEAI, que coordenará, conforme já foi 

visto, a sistemática de seleção e aprovação no âmbito do MD. E, assim como já destacado, 

caso haja a necessidade de recursos extra MD, a CEAI, via MD, apresenta e discute as pro-

postas no âmbito da CMID (Figuras 51 e 52). 

A próxima etapa ou atividade é a de “Seleção e Aprovação” dos empreendimentos ino-

vadores. Feita a “ideação” a RIID remete o RID à CEAI que analisa o documento e atribui 

prioridades de acordo com as orientações e diretrizes político-estratégias. A comissão poderá 

e, em muitos casos, deverá, encomendar Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE) 

Figura 58: Fase da Ideação (Rede de Inteligência para Inovação em Defesa) 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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e outros Estudo de Alternativas, com a finalidade de contribuir com o processo decisório, que 

caberá ou ao Ministro da Defesa ou ao Comandante Supremo, caso os projetos ou programas 

sejam de interesse da CMID (Figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antes de dar prosseguimento à descrição das próximas atividades do modelo conceitual 

proposto, convém apresentar um quadro síntese dos documentos, com os quais a CEAI irá 

iniciar o processo de seleção e aprovação das “inovatec” e / ou “inovadout”. 
 

   Quadro 17 – Documentos para seleção e aprovação por níveis de planejamento 
Nível de 57 

Planejamento 
Comissão / 

Órgão 
Documentos Decisão Sistema 

Político CMID 
Diretrizes para gestão 

política econômica 
Comandante 

Supremo 
SNI 

Político-
estratégico 

 
CEAI 

 

Diretrizes para gestão 
estratégica do SIS-Def 

Ministro da 
Defesa 

SIS-Def 
Estratégico-
operacional 

 
RIID 

 

RID (REPROTEC, RAP, 
RNOP e proposições  da 
BID, IES, ICTs e outros 

agentes) 

EMCFA 
SEPROD 

Operacional 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

DAS FORÇAS 
Comandante 
das Forças 

Subsistema de 
Inovação das 

Forças 

   Fonte: Elaborado pelo autor 
                                                           
57Os níveis de planejamento adotados nesta pesquisa estão baseados nas doutrinas militares dos EUA, OTAN e 
do Brasil, conforme descritos nos manuais de campanha FM 100-5 – Operations e C 100-5 Operações. 

Figura 59: Fase da Seleção e Aprovação 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Dando prosseguimento na descrição das etapas do processo, após a “seleção e aprova-

ção” dos projetos, inicia-se a fase da tomada de “Decisão” (Figura 60).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nesta fase, os decisores (Comandante das Forças, Ministro da Defesa ou Comandante 

Supremos das Forças Armadas) irão priorizar a destinação dos recursos financeiros para os 

projetos, podendo determinar a aquisição de um PRODE já existente ou a realização de pes-

quisa e desenvolvimento para se chegar ao mesmo. O decisor poderá optar por percorrer o 

caminho da aquisição, o de desenvolvimento com recursos próprios ou o de desenvolvimento 

por meio da formação de alianças para inovar (convênio, cooperação, parceria etc.).  

Conforme explicitado anteriormente, quando os recursos das Forças ou do MD não fo-

rem suficientes para a condução do processo, serão feitas gestões no sentido de coordenar 

com o SNI  (MCTI, BID, MPOG, IES, MDIC e outros) a consecução do empreendimento. 

A fase da “Decisão” é a de maior participação do nível político. Ela poderá ser delega-

da, desde que haja mecanismos eficientes, capazes de orientar os esforços na direção preten-

dida pelo decisor. Neste sentido, cresce de importância a Política Nacional de C, T & I e a 

Política de C,T & I para o setor de Defesa. É preciso que tais políticas direcionem os esforços 

para áreas de interesse da Defesa (tecnologias de fronteira e linhas de pesquisa), o que tende a 

contribuir com a convergência de esforços dos diversos atores do sistema, especialmente da-

queles que estão ou querem atingir a vanguarda do conhecimento. 

Figura 60: Fase da Decisão 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Nota-se, até aqui, que o modelo conceitual proposto privilegia tanto as inovações Botton 

Up, surgidas na ponta da linha ou no escalões mais baixos, como as que são motivadas de 

cima para baixo, ou seja, no topo da hierarquia (Top Down). Esta últimas são verificadas pelo 

estabelecimento dos temas de interesse em documentos oficiais, pelo controle de recursos 

financeiros pelo MD, pela organização centralizada de eventos relativos ao tema, pela coor-

denação na difusão das informações e de conhecimentos produzidos etc. Já as inovações mo-

tivadas de baixo para cima, são visualizadas pela facilidade com o que o modelo gera oportu-

nidades de participação da sociedade, pela possibilidade de gerar inovações baseadas nas li-

ções aprendidas,  e pela existência de mecanismos como fóruns de discussões e feiras de ex-

posições que o sistema irá exigir. 

 De qualquer modo, sempre que possível, no processo de decisão, o fortalecimento da Base 

Industrial de Defesa Nacional deverá ser levado em consideração. Para isso, o decisor deve 

optar pela pesquisa e desenvolvimento e pela parceria em detrimento da aquisição por exem-

plo. A figura 61 demonstra um escalonamento que pode ser utilizado para harmonizar os inte-

resses em beneficiar a BID nacional e ampliar o poder de dissuasão militar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo quando a decisão for pela aquisição de PRODE, todo esforço deve ser envidado 

para o fortalecimento das ED e EED, conforme prescrevem a END, a PND, o LBDN, a PNID, 

Figura 61: Fatores de apoio à decisão (escalonamento) 
Fonte: Elaborada pelo autor 
Obs: TT  equivale a Transferência de Tecnologia) 
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o Livro Verde e outros importantes instrumentos regulatórios do setor. Entretanto, cabe a res-

salva de que a aquisição não contribuirá para o alcance da autonomia tecnológica, nem trará 

diminuição do gap tecnológico, podendo ampliá-lo. 

Após a decisão tomada, inicia-se a etapa da implementação, na qual serão adotadas as 

medidas necessárias para consecução dos objetivos pretendidos. Enquanto a fase da “Deci-

são” ocorre no nível político, onde é definido o “quê” será feito, a fase da “Implementação”, 

que diz o “como” será feito. Ela é coordenada pelo nível estratégico-operacional, sendo exe-

cutada por uma das Forças, à critério do MD, portanto, no nível operacional (Figura 62).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

É nesta fase que são estabelecidas as alianças necessárias para P, D & I, exceto para ca-

sos em que o produto seja considerado extremamente sensível e que não haja como a iniciati-

va privada participar. Mesmo nestes casos, é possível estabelecer cooperação para desenvol-

vimento de parcela das tecnologias do sistema que está sendo construído. É o caso, por exem-

plo, do PNM (Programa Nuclear da Marinha). 

Toda infraestrutura necessária (melhoria e ampliação de laboratórios), modernização 

organizacional, bem como a capacitação de pessoal é pensada neste fase. 

Figura 62: Fase da Implementação 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Nesta fase, é visualizada, também, a elaboração de planos como o de “Pesquisa e De-

senvolvimento (PDDCMD e PDCTI-Def)”, de “Nacionalização” e “Transferência de Tecno-

logia”, de “Compensação Comercial”, de “Verificação, Ensaios e Certificação” e outros.  

O PDDCMD (Plano de Desenvolvimento Doutrina Conjunta das Forças Armadas) irá 

consolidar todos os programas e projetos relacionados às Inovadout e conterá as diretrizes 

específicas para a execução dos mesmos e o PDCTI-Def (Plano de Desenvolvimento da Ciên-

cia, Tecnologia e Inovação do setor de Defesa) irá materializar as diretrizes e Inovatecs sele-

cionadas na etapa da “Decisão”. 

É importante destacar que o prosseguimento desta fase depende, fundamentalmente, da 

elaboração da concepção preliminar do Prode. Esta é uma das fases transversais do processo, 

pois ela pode ser elaborada em qualquer uma das fases anteriores e pode ser aperfeiçoada em 

qualquer etapa. A Concepção Preliminar é composta pelos elementos de definição do Prode:  

Condicionantes Doutrinárias de Emprego Conjunto (CONDEC), que define o emprego dou-

trinário do material, dos aplicativos e dos sistemas, e o desempenho esperado dos mesmos; 

Requisitos Operacionais Conjuntos (ROC58), onde constam todas as exigências a serem aten-

didas pelas características operacionais dos produtos de defesa para se alcançar a necessária 

interoperabilidade entre as Forças; e, quando julgar oportuno, os RTP (Requisitos Técnicos do 

Prode). A confecção do RTP é uma incumbência da Força Armadas encarregada pelo projeto 

ou programa. Sua antecipação poderá ser realizada, se oportuno,  no intuito de auxiliar as For-

ças. Ele equivale ao RTB (EB), RTLI (FAB) ou EANS/RTO (MB). 

A fase da “Implementação” tem fim quando da apresentação de um protótipo, lote-

piloto ou de um produto doutrinário (PRODOUT), realizados com base nos elementos de de-

finição acima. Estes, ao serem finalizados, são encaminhados para a fase de “Validação ou 

Avaliação Operacional” (AVALOP). 

Durante a “AVALOP”, no caso de inovações tecnológicas, busca-se aferir a real capaci-

dade do PRODE, que é posto à prova de forma científica, por intermédio das ferramentas de 

medição do desempenho. Ela requer uma sistemática de planejamento e a previsão de 

recursos orçamentários, que devem ser previstos nos programas e projetos. Durante este 

processo de quantificação de desempenho, pode-se constatar a necessidade de introdução de 

alterações na concepção do projeto. Tanto no caso de aquisição como de desenvolvimento, 

esta fase deve ser executada antes do lançamento da produção em larga escala.  

                                                           
58 Os ROC substituem os Requisitos Básicos de Emprego Conjunto (REBDEC), previstos no SIDMC. 
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No caso de uma inovação doutrinária (PRODOUT), esta fase representa a transição entre 

a teoria e a prática e é denominada de “Experimentação Doutrinária”, que tem por finalidade 

validar, na prática, a exequibilidade e a eficácia dos conceitos, técnicas, táticas e 

procedimentos que se deseja incorporar à “doutrina conjunta59”. Com frequencia, durante esta 

etapa, emprega-se simulação virtual ou tropa, nas condições que se aproximam ao máximo 

das situações encontradas em um confito. Em outras palavras, será verificado se a concepção 

(anteprojeto) de produto doutrinário está consistente e se permite o atendimento das 

capacidades necessárias, identificadas nas primeiras etapas do Ciclo.  

Assim como a fase de “Implementação” a presente etapa é realizada por uma das Forças 

ou em conjunto, mas sob coordenação do MD. 

Finda a fase de “Validação” ou “AVALOP”, inicia-se a fase de “Difusão e Utilização”. 

A “Difusão”, conforme já explicado, diz respeito à imitação da inovação, a partir do momento 

em que ela é adotada por um grande número de competidores, organizações ou empresas con-

correntes. Ou seja, é quando se dá a inicialização da fabricação em larga escala no caso de 

PRODE ou de afirmação de uma nova doutrina, no caso de inovação doutrinária, que, nor-

malmente, será expressa em um manual do MD.  

Durante esta etapa, são visualizadas ações, voltadas para a expedição diretrizes, manuais 

técnicos, no sentido de preparar os usuários para o recebimento do produto ou sistema. São, 

também, observadas as condições de distribuição dos produtos, as condicionantes de ativação 

dos mesmos, a forma de empregá-los operacionalmente, bem como as orientações relaciona-

das ao suporte logístico continuado. 

Por sua vez, a “Utilização” será iniciada quando o usuário (militar ou civil) passar a 

empregar o PRODE ou PRODOUT. Nesta etapa, avalia-se continuamente a necessidade de se 

revitalizar, modernizar, melhorar ou desativar um produto ou sistema. 

A “Revitalização / Modernização” é a penúltima etapa do modelo conceitual proposto. 

Nela, são introduzidas modificações no PRODE ou Sistema de Defesa (SD) que, no decorrer 

da fase de “Utilização”, tenha sofrido perda ou degradação de sua eficiência, ou se tornado 

obsoleto ou desatualizado tecnologicamente, gerando dificuldades no suprimento, na manu-

tenção ou na própria operação, ou substituição de partes do mesmo, com vistas à restauração 

ou evolução da sua capacidade operacional ou funcional. 

Por fim, dá-se a última fase, a da “Alienação” do PRODE, na qual são desenvolvidas as 

ações para o planejamento e a execução da retirada do material de serviço e sua consequente 

                                                           
59Doutrina voltada para a interoperabilidade entre as Forças Armadas. 
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alienação ou inutilização, encerrando o seu ciclo de vida, de maneira a evitar dispêndios des-

necessários, tanto de recursos financeiros, quanto de recursos humanos e materiais. 

Permeando todas as etapas do processo de gestão das inovações em Defesa, estão as 

“Atividades Transversais”. São consideradas transversais ao processo as seguintes atividades: 

EVTE e Estudos de alternativas; concepção preliminar do Prode; elaboração e melhoria de 

requisitos de Prode;  estabelecimento de parcerias;  proteção da propriedade intelectual; a ca-

pacitação de pessoal; a modernização organizacional; o acompanhamento do cronograma físi-

co-financeiro; a fiscalização de contratos e outras tantas atividades.  

Chama-se atenção para quatro atividades transversais importantes para o processo de 

gestão das inovações tecnológicas: o controle da qualidade, que se faz por meio de  uma série 

de ferramentas conhecidas como Tecnologia Industrial Básica (TIB), que abrangem a metro-

logia, a normalização, a qualidade industrial, os ensaios, a propriedade industrial e as tecnolo-

gias de gestão (COSENTINO, 2001); o planejamento em seu amplo espectro de possibilida-

des, buscando seguir o acrônimo DOTMLPF, explicado na seção 3.5.1; o gerenciamento de 

riscos, comentado na seção 7.1, letra c) Segurança; e as  atividades de catalogação no Sistema 

Militar de Catalogação (SISMICAT). 

O SISMICAT, à cargo da SEPROD, é um sistema uniforme para identificação, classifi-

cação e codificação de itens de suprimento das Forças Armadas Brasileiras e para cadastra-

mento de PRODE, PED, ED e EED . Portanto, o Produto final do SISMICAT é um catálogo 

de itens e empresas em harmonia com o Sistema OTAN de Catalogação (SOC), tornando-se 

uma excelente ferramenta para a busca e compra de itens militares, coordenado pelo Centro 

de Catalogação das Forças Armadas (CECAFA). O CECAFA é um dos órgãos que fazem 

parte da rede de cooperação da RIID (Figura 11) e, por esta razão, deve ser capaz de assesso-

rá-la, respondendo pelo controle sobre as tecnologias que o País domina (capacidade instala-

da, possibilidades, potencialidades etc.). 

Outro aspecto relevante diz respeito ao modelo de gestão de recursos. No setor de Defe-

sa, foram observadas algumas alternativas básicas: a) o governo, por meio das Forças, adquire 

um PRODE ou o desenvolve isoladamente; b) o governo realiza uma parceria com a iniciativa 

privada para o desenvolvimento do produto/ serviço; c) o governo, por meio de órgão de fo-

mento, financia o desenvolvimento do PRODE em uma empresa; ou c) a empresa, com recur-

sos próprios, desenvolve o produto ou serviço isoladamente. Em todos os casos os IES parti-

cipam ou podem participar direta ou indiretamente, no entanto, corre-se o risco de o conheci-

mento não ficar retido nos IES, que são polos difusores de conhecimentos. Em virtude disso, 
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sugere-se que o MD crie Centros de Integração de Ciência, Tecnologia e Inovação (CICTI-

Def), com o objetivo principal de reter o conhecimento na universidade. 

Estes Centros teriam a seguinte estrutura: uma agência de inovação, com a finalidade de 

realizar a integração IES-BID-GOV, possibilitar a transferência de tecnologia e fazer a gestão 

da distribuição de royalties; uma agência de produção tecnológica, onde se estabeleceriam as 

parcerias para o desenvolvimento do PRODE; e uma agência de política e estratégia, para 

estudos de políticas públicas e relações internacionais para o setor (Quadro 18). 

 

     Quadro 18 – Centro de Integração de Ciência, Tecnologia e Inovação 

     Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

10.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

 Ciente de que toda pesquisa científica apresenta limitações, julgou-se oportuno expor, aqui, 

aqueles que se sobressaíram para o pesquisador. Embora o estudo forneça contribuições rele-

vantes, especialmente àqueles que investigam a gestão e o processo de inovações em Defesa, 

acredita-se que o trabalho poderia ter aprofundado a investigação sobre projetos que não obti-

veram sucesso, principalmente nos casos em os demais elementos tendem a conduzir o pro-

cesso  para o quadrante vermelho do cubo na inovação, pois talvez eles pudessem fornecer 

subsídios importantes sobre o comportamento dos benefícios das alianças,. Nesta pesquisa, o 

foco recaiu sobre os projetos estratégicos e de sucesso, especialmente, ligados às operações de 

não-guerra. 

 Além disso, embora acredite-se que o tipo de interação influencie as alianças para inovar, 

esta pesquisa não alcançou comprovar esta suspeita. Isto pode ser reflexo da metodologia 

aplicada, em especial, da técnica de entrevista aberta empregada e da falta de perguntas que 

motivassem a fala dos entrevistados para responder sobre esta indagação. 
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 Independente destas limitações, o modelo apresenta-se como uma ferramenta para diagnós-

tico das interações entre os agentes e, por esta razão ,tem grande valor, também, àqueles que 

precisam compreender a dinâmica das alianças para inovar. 

 

10.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

 Para trabalhos futuros, além de investigação sobre influência do tipo de interação sobre as 

alianças para inovar, sugere-se realizar estudos que permitam diagnosticar a cultura de inova-

ção presente em cada um dos agentes da inovação do setor de Defesa, dando sequencia à in-

vestigação de caráter exploratória iniciada nesta pesquisa. 

 Além disto, seria interessante, visando complementar esta pesquisa, desenvolver um traba-

lho quantitativo, com base no modelo subjacente desvelado, com intuito de desenvolver uma 

escala para medição do fluxo de interações para inovar no setor de Defesa. Acredita-se que, 

entre os constructos, poderiam figurar aspectos como: número de contratos (parceria, coope-

ração, convênio etc.) e valor financeiro envolvido nestes contratos. Isto contribuiria para o 

acompanhamento da evolução do setor, permitindo-se avaliar as políticas implementadas com 

base no modelo proposto. 

 Outra sugestão seria testar a estrutura dos fatores valorativos para inovar (FVI) de forma 

quantitativa à semelhança da escala desenvolvida no trabalho de Oliveira e Tamayo (2004). 

Acredita-se que este tipo de pesquisa iria ratificar a importância deste conjunto de fatores (va-

lores), que passariam a compor, com maior ênfase, o plano de disciplinas das escolas milita-

res.  

 Como o trabalho foi desenvolvido no campo das operações de não-guerra, seria aconselhá-

vel, também, a realização de estudos envolvendo agentes e programas relacionados às opera-

ções de Defesa Externa (Guerra). No entanto, vale destacar que este pesquisador acredita que 

não deva haver variação no modelo, já que atores envolvidos são, em geral, os mesmos que 

figuram nesta pesquisa. 

 Por fim, seria importante, também, o desenvolvimento de um instrumento capaz de diag-

nosticar, de forma rápida e segura, a situação de cada um dos agentes no que tange aos fatores 

de suporte à inovação (FSI) em Defesa. 
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ANEXO A – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA 1995-2011 

 

 
Fonte: Ministério da Defesa (SIAFI) 



 
 

APÊNDICE A – TABELA DE PERMUTAS POSSÍVEIS 

 

 

Agentes  

Interações Possíveis 
Fatores Valorativos 

para Inovar 
Interesses dos Agentes Benefícios das Alianças Fatores de Suporte 

Com 
todos 

agentes 

Com as 
Forças 

Armadas 

Governo 
 (Gov) 

Forças Armadas  
(FA) 

Indústrias de Defesa 
 (BID) 

Universidades  
(IES) 

Instituições de Ciên-
cia e Tecnologia (ou 

de Pesquisa)  
(ICT) 

Gov-IES   
Espírito de Corpo Individuais Individuais 

Comprometimento da 
Alta Gestão 

Gov-ICT   Autonomia Militares Militares Estrutura Organizacional 

Gov-BID  
Estimulo à              

Auto-realização 
Empresariais Empresariais Capital Financeiro  

FA-Gov FA-Gov Resiliência Universidades Universidades Máquinas e Equipamentos 

FA-IES FA-IES Proatividade Governamentais Governamentais Comunicação Extensiva 

FA-ICT FA-ICT Confiabilidade   Grupo ou Individuo-Chave 

FA-BID FA-BID Estimulação Econômico Econômico RH Qualificado 

FA-FA FA-FA Segurança Político Político 
Desenvolvimento Indivi-

dual (treinamento) 

IES-BID   Igualitarismo Social Social  

ICT-BID   Harmonia Militares Militares  

IES-ICT  Conservadorismo Culturais Culturais   

BID-BID   Vaidade      

ICT-ICT   Hierarquia      

IES-IES   Normatização      

Gov-Gov   Dominância      
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APÊNDICE B –FATORES VALORATIVOS PARA INOVAÇÃO (FVI) E INVENTÁRIO DE VALORES 
 

VALORES PRÓ INOVACÃO 

Fatores Definição Inventário de valores 

Espírito de 
Corpo 

Sentimento de identificação com os valores e tradições da organização e/ou 
do grupo, gerando interações positivas de apoio mútuo, que se prolongam no 
tempo. 

Cooperação; contribuição; Trabalho em equipe; Com-
partilhamento; Camaradagem;  Companheirismo; Envol-
vimento; Sentimento de pertencimento; Parceria; e Sinergia. 

Autonomia            
(Oliveira e 
Tamayo, 

2004) 

Os valores de autonomia e autodeterminação procuram a independência de 
pensamento, ação, opção. Enfatizam importantes valores como a percepção 
do trabalhador como uma entidade autônoma habilitada para perseguir os 
seus próprios interesses e fixar as suas metas em harmonia com as metas e 
normas da organização. Priorizam-se valores como a criatividade individual 
e absoluta confiança na responsabilidade individual. (TAMAYO; 
SCHWARTZ, 1993, p.331-332; SCHWARTZ, 1994, p.22) 

Criatividade; Abertura de Espírito; Liberdade; Indepen-
dência; Inspiração; Curiosidade; Autodireção; Auto-
respeito; e Flexibilidade. 

Realização 
A sua meta é o sucesso pessoal obtido através de uma demonstração de 
competência que, leva reconhecimento social. 

Ambição (Culto ao lucro); Prestígio; Sucesso; Riqueza; 
Reconhecimento; Competência; Capacidade; Habilida-
de; e Auto-aperfeiçoamento. 

Resiliência  
A sua meta é durar na ação. O sucesso pessoal, obtido por meio da devoção e 
determinação, leva  ao reconhecimento social e à consecução de objetivos. 

Devoção; Energia Determinação; Adaptabilidade; Per-
severança; e Persistência. 

Proatividade 
(Brasil, 1998) 

São valores que fornecem capacidade para agir, de forma adequada e opor-
tuna, sem depender de ordem ou decisão superior, antecipando-se a fatos e 
situações, antevendo alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar 
possíveis falhas na execução de uma determinada tarefa. 

Iniciativa; Antecipação; e Previsibilidade. 

Confiabilidade 
Atitude de fidelidade a pessoas, grupos e instituições, em função dos ideais e 
valores que defendem e representam. 

Credibilidade; Confiança; e Lealdade. 

Igualitarismo               
(Oliveira e 
Tamayo, 

2004)   

Expressa a distribuição da responsabilidade pelo funcionamento da organi-
zação entre todos os seus membros, diminuindo assim os níveis de autorida-
de, sendo o gerenciamento realizado de forma participativa. (OLIVEIRA; 
TAMAYO, 2004) 

Democracia; Descentralização; Cogestão; e Equidade. 

Harmonia                         
(Oliveira e 
Tamayo, 

2004)                

Expressa a necessidade de a organização definir o tipo de relacionamento 
que terá com os meios físico e social. (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004) 

Integração; Interdependência; Ética; e Tolerância 
. 
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Continuação   

VALORES CONTRÁRIOS À INOVAÇÃO 

Fatores  Definição Inventário de valores 

Segurança 

Este fator deriva da necessidade de proteção e estabilidade individual e 
coletiva. Os valores que compõem este fator induzem os agentes do siste-
ma de inovação da Defesa a adotarem uma postura mais defensiva, perma-
necendo afastados de perigos, incertezas, danos ou riscos eventuais.  

Prudência; Previdência; Cautela; Precaução; Segurança 
nacional; Ordem social; e Segurança pública.  

Conservado-
rismo 

Etimologicamente significa a transmissão, a transferência de princípios, 
ideais e costumes. Todas as sociedades desenvolvem usos, costumes, práti-
cas e símbolos que representam o seu destino e a sua experiência comum. 
A tradição é algo que brota da comunidade e que se transforma em símbolo 
da sua própria sobrevivência (DURKHEIM, 1954). A meta motivacional dos 
valores relativos à tradição é o respeito e a aceitação dos ideais e costumes 
da sua sociedade.  . (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993, p.331-332; SCHWARTZ, 
1994, p.22). Deriva da necessidade de sobrevivência do grupo por meio da 
promoção e preservação da sua identidade. 

Preservação; Tradicionalismo; Resistência; Continuida-
de; Conformismo; Ordem; Disciplina; Aceitação; Passi-
vidade; e Culto ao Herói. 

Vaidade 
A vaidade é um meio para atingir status social, prestígio, controle e domínio 
sobre pessoas e recursos. (TAMAYO; SCHWARTZ, 1993, p.331-332). 

Personalismo; Autoridade; Preservação da imagem; 
Reconhecimento social. 

Hierarquia                
(Oliveira e 
Tamayo, 

2004) 

São valores enfatizam a legitimidade da definição e distribuição hierárquica 
de recursos e de papéis sociais na organização. (TAMAYO et al., 2000, 
p.300). 

Pontualidade; Disciplina; Obediência; Influência; Poder; 
Supervisão; e Poder de decisão. 

Normatização 
(Conformida-

de) 

A sua meta motivacional é o controle de impulsos e do próprio comporta-
mento em conformidade com as normas sociais. É a busca do controle dos 
impulsos e das ações que sugerem transgressão das normas sociais . (TA-
MAYO; SCHWARTZ, 1993, p.331-332; SCHWARTZ, 1994, p.22).  

Formalidade; Timidez; Controle; Proibição;  Coerção; e 
Rigidez. 

Dominância             
(Oliveira e 
Tamayo, 

2004) 

Dominância difere um pouco do que Tamayo chamou de Domínio. Este 
valor, além de trazer em seu bojo o conceito de domínio de Tamayo, ex-
pressa o a competição, no sentido de disputa, e  individualismo que é dife-
rente da individualidade. 

Supremacia; Individualismo; Hostilidade; Neutralidade 
(Descompromisso); Concorrência; e Competição. 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

 

 

 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola de Estado-Maior do Exército (ECE-
ME) solicitam a colaboração de sua empresa / universidade/ organização militar / insti-
tuto de pesquisa em responder a esta pesquisa sobre inovação no setor de Defesa. Essa 
contribuição servirá para avaliarmos de que forma vem sendo conduzida a gestão da 
inovação em cada um dos agentes do sistema, o que poderá contribuir para a melhoria 
do processo.  

Os resultados desta pesquisa subsidiarão a discussão sobre algumas políticas públi-
cas de incentivo à inovação, bem como propiciará um panorama sobre a percepção que 
cada um dos atores do sistema (empresa, universidade, forças armadas e institutos de 
pesquisa) têm a respeito do tema. 

Após a conclusão da pesquisa, será feito um relatório que poderá ser solicitado pe-
los órgãos que autorizaram a pesquisa. 

A FGV, a ECEME e o pesquisador se comprometem em não divulgar nenhuma in-
formação que não seja autorizada pelas instituições e seus respectivos respondentes. 
Para isso, será assinado um protocolo de ética pelo pesquisador. 

 

 

Caracterização da Empresa e do Entrevistado 

 
IDENTFICAÇÃO  

 
  

Autorizo Divulgação do: 
 
Nome da Empresa 
______________________________________ 
 
Nome do Respondente 
__________________________________ 

 
(      ) Sim       (      ) Não 
 
 
 
(      ) Sim       (      ) Não 

 
Cargo/ Posto Atual 
______________________________________ 

 
 
(      ) Sim       (      ) Não 

 
 

 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

 



 

371 
 

 

(Continuação Apêndice C - Entrevista Exploratória) 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
 

Qual seu cargo ou função atual? _____________________ 

Você trabalha ou trabalhou em atividades associadas à área de Inovação no setor de 
Defesa? 

Poderia resumir sua experiência no setor?  

Qual seu conhecimento sobre o SisCTID (Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Interesse da Defesa) e sobre o SIDOMC (Sistema de Doutrina Militar Combinada/ 
Conjunta)? Existe alguma ligação entre os dois sistemas? 

 

PERGUNTA ABERTA (GRAND TOUR) 
 

 Em que medida os processos de gestão das inovações (tecnológicas e não-
tecnológicas) no setor de Defesa, em especial ao segmento de não-guerra, estão inte-
grados? Em outras palavras, em que medida os principais agentes do setor de Defesa 
(Forças Armadas, Indústrias de Defesa, Universidades) estão integrados visando pro-
duzir inovações? Com base em que aspectos o senhor baseia suas argumentações? 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA (FASE DESCRITIVA) 

 

 

 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola de Estado-Maior do Exército (ECE-
ME) solicitam a colaboração de sua empresa / universidade/ organização militar / insti-
tuto de pesquisa em responder a esta pesquisa sobre inovação no setor de Defesa. Essa 
contribuição servirá para avaliarmos de que forma vem sendo conduzida a gestão da 
inovação em cada um dos agentes do sistema, o que poderá contribuir para a melhoria 
do processo.  

Os resultados desta pesquisa subsidiarão a discussão sobre algumas políticas públi-
cas de incentivo à inovação, bem como propiciará um panorama sobre a percepção que 
cada um dos atores do sistema (empresa, universidade, forças armadas e institutos de 
pesquisa) têm a respeito do tema. 

Após a conclusão da pesquisa, será feito um relatório que poderá ser solicitado pe-
los órgãos que autorizaram a pesquisa. 

A FGV, a ECEME e o pesquisador se comprometem em não divulgar nenhuma in-
formação que não seja autorizada pelas instituições e seus respectivos respondentes. 
Para isso, será assinado um protocolo de ética pelo pesquisador. 

 

Caracterização da Empresa e do Entrevistado 

 
IDENTFICAÇÃO  

 
  

Autorizo Divulgação do: 
 
Nome da Empresa 
______________________________________ 
 
Nome do Respondente 
__________________________________ 

 
(      ) Sim       (      ) Não 
 
 
 
(      ) Sim       (      ) Não 

 
Cargo/ Posto Atual 
______________________________________ 

 
 
(      ) Sim       (      ) Não 

 
 

 

 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 
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(Continuação Apêndice D - Entrevista da fase descritiva) 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
 

Qual seu cargo ou função atual? _____________________ 

Você trabalha ou trabalhou em atividades associadas à área de Inovação no setor de 
Defesa? 

Em qual (is) projetos recentes de inovação o senhor trabalha ou trabalhou? 

Poderia resumir sua experiência no setor?  

Qual seu conhecimento sobre o SisCTID (Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Interesse da Defesa) e sobre o SIDOMC (Sistema de Doutrina Militar Combinada/ 
Conjunta)? Existe alguma ligação entre os dois sistemas? 

 

PERGUNTA ABERTA (Grand Tour) 
 

 Em que medida os sistemas de gestão das inovações (tecnológicas e não-
tecnológicas) no setor de Defesa, em especial ao segmento de não-guerra, estão inte-
grados? Em outras palavras, em que medida os principais agentes do setor de Defesa 
(Forças Armadas, Indústrias de Defesa, Universidades) estão integrados ou interagem 
visando produzir inovações? Com base em que aspectos o senhor baseia suas argu-
mentações? 

 
 

PERGUNTAS PRÉ-PLANEJADAS (Planned Prompt)  
(disponíveis, para o caso de o entrevistado não abordar parcela do assunto) 

 

1) De que forma o modo de ver, pensar e agir de cada um dos principais agentes do 
sistema de inovação de Defesa impacta a interação e o processo de inovação no segmen-
to de não-guerra? 

(As categorias esperadas foram: valores, crenças, comportamentos; entrosamento, frag-
mentação, afastamentos, comunicação e linguajar). 

2) Como se dá a interação entre os agentes do Sistema de Inovação do Setor de Defe-
sa? Como incrementá-la? 

 

3) Quais as principais barreiras às interações entre os atores do sistema de inovação 
(Forças Armadas, Universidades e Indústrias)? Como superar tais barreiras? 

(Com as perguntas 2 e 3 a intenção foi desvelar aspectos que dificultam a interação?) 
 

4) Quais os principais motivadores da interação entre os atores? Quais são os princi-
pais interesses de cada agente no relacionamento com os demais?  

(Com esta pergunta, a intenção foi desvelar o que se espera do relacionamento?) 
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(Continuação Apêndice D - Entrevista da fase descritiva) 

5) O que cada um dos agentes ganha com a interação?  Quais os principais resultados 
ou benefícios esperados da interação? 

 (Com esta pergunta, a intenção foi desvelar quais os benefícios visualizados para o in-
divíduo, para a organização e para a sociedade). 
 

6) Quais os principais aspectos que facilitam o processo de interação? 

7) Há recompensas para os pesquisadores que geram inovações (tecnológicas e não-
tecnológicas)? Quais as formas de recompensar os pesquisadores por seus esforços em 
inovar? 

8) De que forma, a infraestrutura de apoio influi na busca por parceiros na geração de 
inovações tecnológicas? E não-tecnológicas? 

9) Como é estabelecido o link entre as inovações tecnológicas e não-tecnológicas? 

10) Qual o grau de confiança existentes entre os atores? Qual o papel das lideranças? 
Como deveria ser isso? 

11) Na sua opinião com que agente do processo é mais fácil firmar alianças? Por que 
não com outros? 

(Com as perguntas 6 e 7, a intenção foi investigar se o tipo de agente envolvido na par-
ceria influencia a formação de alianças para inovar e por quais razões isto acontece). 

12) Há alianças firmadas de maneira imposta, sem interesses comuns? O que ocorre 
quando esta situação se configura? 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO SOBRE CULTURA DA INOVAÇÃO  

 
Pesquisa da FGV / ECEME, pelo Programa Pró-Defesa, sobre Gestão da Inovação 

 
De posse dos conceitos de Cultura, Inovação no setor de Defesa e Cultura de Inovação, respon-
da aos questionamentos abaixo: 
 
 
1) Você trabalha ou trabalhou em atividades associadas à área de Inovação no setor de Defesa? 

a) [     ] Sim  
b) [     ] Não (passe para a questão 3) 

 
2) Informe em quê trabalhou (marque um X em quantas alternativas forem necessárias para 
expressar seu perfil): 
 

a) [     ] Avaliação da conjuntura  
b) [     ] Decisão sobre a necessidade de inovar no setor de Defesa 
c) [     ] Decisão sobre a destinação dos recursos para inovar  
d) [     ] Decisão sobre a priorização dos investimentos de inovação 
e) [     ] Capacitação dos recursos humanos para a área de inovação 
f) [     ] Pesquisa na área de ciência e tecnologia 
g) [     ] Desenvolvimento de produtos e serviços tecnológicos no setor de Defesa 
h) [     ] Difusão de produtos e serviços inovativos no setor de Defesa 
i) [     ] Controle de custos na área de P&D 

 
3) Atualmente, você está estudando sobre o setor de inovação de Defesa: 

a) [     ] Na universidade 
b) [     ] No meu trabalho 
c) [     ] De maneira autodidata 
d) [     ] Não estou estudando sobre o tema 

 
4) Qual o grau de conhecimento que você possui a respeito do SisCTID – Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa? 
 

a) [     ] Nunca ouvi falar  
b) [     ] Ouvi dizer que existe  
c) [     ] Já li alguma coisa a respeito  
d) [     ] Conheço com profundidade  

 
 
5) A seguir, temos uma série de requisitos relacionados à área de INOVAÇÃO NO SETOR 
DE DEFESA. Solicita-se que você aponte o seu grau de concordância com as afirmações. Para 
tanto, adotamos o seguinte padrão de resposta: 1 indicará DISCORDO TOTALMENTE; 5 indi-
cará CONCORDO TOTALMENTE; os números intermediários correspondem ao seu grau de 
concordância no intervalo entre estes dois extremos. 
 
 
 
** Os termos mercado e cliente devem ser lidos como sociedade pelos militares. 
 

1. A inovação tem um valor fundamental na minha Instituição.  1 2 3 4 5 
       

2. Estamos preparados para lançar novos produtos e serviços. 1 2 3 4 5 
       



 

376 
 

       
3. Minha Instituição estabelece parcerias baseadas em lealdade e  1 2 3 4 5 
 confiança com outras Instituições.      
       

4. Minha Instituição motiva por meio de recompensas não financeiras.  1 2 3 4 5 
       

5. Minha Instituição muda seus serviços para atender os clientes.  1 2 3 4 5 
       

6. Quando eu sei algo importante informo rapidamente para a Institui- 1 2 3 4 5 
 ção      
       

7. Eu sinto confiança nos meus superiores. 1 2 3 4 5 
       

8. Os treinamentos da Instituição auxiliam as iniciativas estratégicas. 1 2 3 4 5 
       

9. A minha Instituição utiliza a minha criatividade para ter benefícios.  1 2 3 4 5 
       
       

10. A Instituição busca alternativas de criar valor com outras  1 2 3 4 5 
 Instituições      
       

11. A Instituição ajuda romper as barreiras que dificultam a inovação. 1 2 3 4 5 
       

12. Minha Instituição transforma os erros em oportunidades.  1 2 3 4 5 
       

13. A aprendizagem é incentivada gerando melhorias nas  1 2 3 4 5 
 competências.      
       

14. Em minha opinião, inovação é uma cultura e não uma palavra. 1 2 3 4 5 
       

15. Na minha Instituição, os  integrantes (militares, funcionários)  1 2 3 4 5 
 podem se expressar e participar.      
       

16. Eu tenho um bom conhecimento da cadeia de valor da Instituição. 1 2 3 4 5 
       

17. Temos sempre novas ideias para mudar os produtos, processos e  1 2 3 4 5 
 serviços.      
       

18. Minha Instituição mantém rede de colaboração externa para gerar  1 2 3 4 5 
 inovações.      
       

19. Os treinamentos são direcionados para o valor entregue ao cliente.  1 2 3 4 5 
       

20. Na minha Instituição, as ideias fluem naturalmente no dia-a-dia.  1 2 3 4 5 
       
       

21. Não tenho oportunidade de desenvolver meu potencial criativo.  1 2 3 4 5 
       

22. Na minha Instituição, há receio da troca de informações com outros 
atores externos. 

1 2 3 4 5 
     

       
23. Minha Instituição estabelece parcerias baseada em lealdade e  1 2 3 4 5 

 confiança com Universidades.      
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24. Eu tenho liberdade para desenvolver as respostas adequadas.  1 2 3 4 5 

       
25. A Instituição modifica os processos como reação ao mercado.  1 2 3 4 5 

       
26. Os integrantes (militares, funcionários) da minha área agem como  1 2 3 4 5 

 um time.      
       

27. Nós percebemos que a troca de informações com ambientes  1 2 3 4 5 
 externos favorece a geração de inovações.      
       

28. A Instituição estabelece prazos factíveis e não faz pressão por  1 2 3 4 5 
 resultados rápidos.      
       

29. Na minha Instituição, registramos o desenvolvimento de produtos,  1 2 3 4 5 
 processos e serviços.      
       

30. Na minha Instituição o modelo de negócios permite uma visão  1 2 3 4 5 
 estratégica.      
       

31. Eu me sinto recompensado pelas atividades que desempenho.  1 2 3 4 5 
       

32. A geração de alianças estratégicas é uma prática importante em  1 2 3 4 5 
 nossa Instituição.      
       

33. Nós percebemos quando os clientes estão insatisfeitos.  1 2 3 4 5 
       

34. Na Instituição, há reuniões para discutir situações de aprendizagem.  1 2 3 4 5 
       

35. Há confiança mútua entre os integrantes (militares, funcionários) e  1 2 3 4 5 
 superiores.      
       

36. Gestores têm autonomia para mudar ou até mesmo cancelar 1 2 3 4 5 
 projetos.      
       

37. Os meus superiores transmitem efetivamente a mensagem da  1 2 3 4 5 
 inovação.      
       

38. As desavenças com parceiros são enfrentadas com forte postura no  1 2 3 4 5 
 sentido de minimização dos atritos e solução por via de negociação.      
       

39. Eu me sinto valorizado pelos meus superiores.  1 2 3 4 5 
       

40. A Instituição utiliza métricas para medir a inovação.  1 2 3 4 5 
       

41. Há, na Instituição, desenvolvimento de novas habilidades para a 
inovação.  

1 2 3 4 5 
     

       
42. Meu supervisor valoriza meu potencial criativo e com isso me 1 2 3 4 5 

 estimula.      
       

43. A Instituição tem uma visão de inovação que está alinhada aos  1 2 3 4 5 
 projetos vigentes.      
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44. O desempenho da gestão da informação é utilizado para controle.  1 2 3 4 5 

       
45. Minha Instituição tem conhecimento dos clientes e isso garante o  1 2 3 4 5 

 futuro.      
       

46. Minha Instituição estabelece parcerias baseada em lealdade e  1 2 3 4 5 
 confiança com centros de pesquisa.      
       

47. Eventuais parcerias com concorrentes em casos específicos, nos  1 2 3 4 5 

 
quais ambos possam auferir resultados mútuos pela união de com-
petências são bem vindos na Instituição. 

     

       
48. Minha Instituição possui recursos financeiros para inovar. 1 2 3 4 5 

       
49. Eu recebo informações necessárias de como criar valor.  1 2 3 4 5 

       
50. A Instituição está preparada para desenvolver novos serviços.  1 2 3 4 5 

       
51. Minha Instituição tem ideia de qual é o público-alvo dos  1 2 3 4 5 

 concorrentes.      
       

52. Eu sei como posso contribuir para a inovação na minha Instituição.  1 2 3 4 5 
       

53. Nossa Instituição está sempre a frente das novas tendências. 1 2 3 4 5 
       

54. Eu sei descrever as competências da minha função.  1 2 3 4 5 
       

55. O sistema de informação auxilia no processo de comunicação.  1 2 3 4 5 
       

56. Minha Instituição encoraja o fluxo de informação. 1 2 3 4 5 
       

57. Eu sou responsável por criar o futuro da Instituição.  1 2 3 4 5 
       

58. A gestão tem opiniões diferentes sobre como as coisas são feitas.  1 2 3 4 5 
       

59. Sou encorajado a mudar ações e decisões na minha Instituição.  1 2 3 4 5 
       

60. Sou encorajado a aplicar o conhecimento que recebo.  1 2 3 4 5 
       

61. Na Instituição, há coerência entre as metas de inovação e os  1 2 3 4 5 
 objetivos.      
       

62. Minha Instituição compreende o ambiente competitivo. 1 2 3 4 5 
       
       

63. Eu estou conectado com as mudanças e, assim, inovo na  1 2 3 4 5 
 Instituição.      
       

64. Na minha Instituição, todos estão envolvidos com os treinamentos.  1 2 3 4 5 
       

65. Eu vejo a incerteza como uma oportunidade e não como um risco.  1 2 3 4 5 
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66. Há um consenso entre os gestores da instituição e os integrantes  1 2 3 4 5 

 (militares, funcionários) de como criar valor.      
       

67. A Instituição promove iniciativas de inovar entre os seus  1 2 3 4 5 
            integrantes (militares, funcionários). 
 

68. As contribuições são valorizadas pelos meus colegas de Instituição.  1 2 3 4 5 
       

69. Para minha Instituição a geração de conhecimento é estratégica. 1 2 3 4 5 
       

70. Minha Instituição motiva por meio de recompensas financeiras.  1 2 3 4 5 
       

71. Nós desenvolvemos produtos, processos e serviços direcionados  1 2 3 4 5 
 aos clientes.      
       

72. As atividades no planejamento da Instituição são focadas no  1 2 3 4 5 
 mercado.      
       

73. Minha Instituição tem muitos recursos (não-financeiros) para gerar  1 2 3 4 5 
 a inovação.      
       

74. Os seus integrantes (militares, funcionários) são tratados  1 2 3 4 5 
 igualmente e isso é evidente.      
       

75. Estou envolvido no planejamento estratégico da minha Instituição.  1 2 3 4 5 
       

76. O conhecimento na nossa Instituição gera vantagem competitiva. 1 2 3 4 5 
       

77. Estamos preparados para aplicar novos recursos em empreendi-  1 2 3 4 5 
 mentos.      
       

78. O ambiente é de colaboração entre os departamentos ou seções.  1 2 3 4 5 
       

79. Nós modificamos nossas ideias para atender os clientes.  1 2 3 4 5 
       

80. Eu geralmente tenho ideias que são aproveitadas na Instituição.  1 2 3 4 5 
       

81. Participo de treinamento para apoiar a inovação da Instituição.  1 2 3 4 5 
       

82. As instalações são adequadas e fornecem bom suporte à inovação. 1 2 3 4 5 
       

83. Os gestores possuem as qualidades de liderança para inovar.  1 2 3 4 5 
       

84. Eu me considero uma pessoa criativa e inovadora dentro da  1 2 3 4 5 
 Instituição.      
       

85. Existe, na Instituição, orientação após a realização de treinamentos.  1 2 3 4 5 
       

86. A Instituição possui muito bons equipamentos, máquinas e soft-  1 2 3 4 5 
 wares para trabalhar nos projetos de inovação.      
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87. Os integrantes (militares, funcionários) têm liberdade e estão  1 2 3 4 5 
 autorizados a expressar ideias.      
       

88. Não estou preparado para fazer as coisas de forma diferente.  1 2 3 4 5 
       

89. A Instituição define valores com base nos conhecimentos internos.  1 2 3 4 5 
       
       

90. Os níveis hierárquicos superiores auxiliam os treinamentos de  1 2 3 4 5 
 formação dos  integrantes (militares, funcionários).      
       

91. Na minha Instituição, a comunicação é aberta e honesta.  1 2 3 4 5 
       

92. Eu entendo que os processos devem focar na criação de valor. 1 2 3 4 5 
       

93. Nos próximos anos, a Instituição mudará metade dos seus  1 2 3 4 5 
 processos.      
       

94. Na minha Instituição, há uma busca ativa por novas ideias e  1 2 3 4 5 
 produtos.      
       

95. Minha Instituição possui recursos humanos para inovar. 1 2 3 4 5 
 
 
7) Sexo? 

a) [ ] Masculino 
b) [ ] Feminino 

 
8) Estado civil? 

a) [ ] Solteiro (a) 
b) [ ] Casado (a) 
c) [ ] Outro 

 

 

9) Qual sua idade? 
a) [ ] Até 24 anos 
b) [ ] Acima de 24 até 28 anos 
c) [ ] Acima de 28 até 38 anos 
d) [ ] Acima de 38 até 48 anos 
e) [ ] Acima de 58 anos 

 

 
 
 
 

Muito obrigado por sua colaboração! 
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APÊNDICE F – QUADRO METODOLÓGICO 

ETA-
PA 

OBJETIVOS E ESTRA-
TÉGIAS  

TIPOS DE PESQUISA 

DADOS COLETA 
ANÁ-
LISE 

FINALIDADE Quanto aos 
fins 

Quanto aos 
meios 

1 

Estratégia - Acumular conhe-
cimentos sobre o tema, a fim 
de   elaborar as suposições e 
proposições da pesquisa de 
modo mais preciso. 

Exploratória 

Documental 
e Bibliográ-

fica 

Documentos de posse das FA; 
Artigos e periódicos sobre: 
Defesa, Cultura de Inovação, 
transformação, teorias de 
suporte (SNI, SSI, TH), as-
pectos da cultura organizaci-
onal dos agentes do setor; 
valores, interesses, alianças 
etc. 

Identificação 
na literatura 
e documen-

tos. 

A Doc, 
e AC 

Ir a campo para saber o que há. Para 
entender um campo pouco conhecido 
dos militares combatentes. Analisar o 
contexto em que se dá o fenômeno. 
Desmistificar os discursos existentes. 
Verificar se há relações desiguais de 
poder e interesse. Levantar o que Lé-
vi-Strauss (1970) e Bardin (2011) 
chamaram de Corpus de Elementos. 
Realizar a codificação, categorização 
e as unidades de registro. Delimitar o 
campo observacional. de Campo 

Aspectos (linguagem, discur-
so, padrões de fala e habitus) 
que permitam Identificar a 
Estrutura e os elementos apa-
rentes e subjacentes do cam-
po; Identificar elementos 
ausentes que deveriam estar 
presentes na estrutura. 

Entrevistas e 
Observações 

AC 

2 

OBJ - Investigar aspectos da 
cultura de inovação existente 
no Poder Militar (Forças 
Armadas). 

Exploratória 

Documental 
e Bibliográ-

fica 

Definições, características e 
determinação dos constructos 
da Cultura de Inovação. 

Identificação 
na literatura, 
discursos e 

documentos. A Doc, 
AD, AC 

Investigar aspectos da cultura de ino-
vação existente em cada uma das For-
ças Singulares; verificar se há alguma 
relação entre a cultura de inovação 
intra / interorganizacional e a intensi-
dade das interações interforças.  

de Campo 
Levantamento de aspectos 
relativos à Cultura de Inova-
ção existente  no setor. 

Questionário 
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(Continuação Apêndice F – Quadro Metodológico) 

ETAPA 
OBJETIVOS E ESTRA-

TÉGIAS  

TIPOS DE PESQUISA 

DADOS COLETA 
ANÁ-
LISE 

FINALIDADE Quanto aos 
fins 

Quanto 
aos meios 

3 

OBJ - Apresentar aspectos 
do atual modelo de gestão 
do sistema de inovação do 
setor de Defesa, buscando 
descrever a estrutura apa-
rente e compor o Corpus de 
Elementos observáveis que 
constituem o campo em 
estudo (segmento de não-
guerra). 

Descritiva 

Documen-
tal e Bibli-
ográfica 

Documentos, artigos e perió-
dicos que permitam identifi-
car a Estrutura aparente do 
sistema e seus elementos. 

Identificação 
na literatura 
e documen-
tos. 

A Doc, 
e AC 

Apresentar a estrutura aparente do 
Sistema Setorial de Inovação do setor 
de Defesa, a fim de demonstrar os 
elementos que são observáveis (agen-
tes, interesses, interações, alianças, 
etc.). 

de Campo 

Aspectos (linguagem, discur-
so, padrões de fala e habitus) 
que permitam Identificar a 
Estrutura e os elementos apa-
rentes e subjacentes do cam-
po; Elementos ausentes que 
deveriam estar presentes na 
estrutura; e Relações entre os 
elementos. 

Entrevistas 
abertas, se-
miestrutura-
das e obser-
vação. 

AC 
Ratificar ou retificar a pesquisa docu-
mental e bibliográfica. 

4 

OBJ - Identificar os princi-
pais agentes da referida 
estrutura  aparente, especi-
ficamente, aqueles que 
atuam no segmento de não-
guerra. 

Descritiva 

Documen-
tal e Bibli-
ográfica 

Documentos, artigos e perió-
dicos que permitam identifi-
car os agentes que estão na 
estrutura aparente do SisC-
TID. 

Identificação 
na literatura 
e documen-
tos. 

A Doc, 
e AC 

Identificar os agentes da estrutura apa-
rente Sistema. 

de Campo 

Aspectos (linguagem, discur-
so, padrões de fala e habitus) 
que permitam ratificar a pes-
quisa documental e bibliográ-
fica. 

Entrevistas 
abertas, se-
miestrutura-
das e obser-
vação. 

AC 
Ratificar ou retificar a pesquisa docu-
mental e bibliográfica. 
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(Continuação Apêndice F – Quadro Metodológico) 
 

ETAPA 
OBJETIVOS  E                   
ESTRATÉGIAS  

TIPOS DE PESQUISA 

DADOS COLETA 
ANÁ-
LISE 

FINALIDADE Quanto aos 
fins 

Quanto 
aos meios 

5 

OBJ -Identificar os meca-
nismos de interação existen-
tes entre os agentes do sis-
tema, bem como os valores, 
os interesses e os benefícios 
visualizados para o estabe-
lecimento de alianças para 
inovar. 

Descritiva 

Documen-
tal e Bibli-
ográfica 

Documentos, artigos e perió-
dicos que permitam identifi-
car alguns determinantes da 
inovação. 

Identificação 
na literatura 
e documen-

tos. 

A Doc, 
ACD e 

AC 

Identificar e apresentar os mecanismos 
de interação empregados pelos agentes 
para formar alianças. 

de Campo 

Aspectos (linguagem, discur-
so, padrões de fala e habitus) 
que permitam ratificar a pes-
quisa documental e bibliográ-
fica; e  Identificar e apresen-
tar os determinantes da ino-
vação subjacentes / não decla-
rados. (linguagem, discurso, 
padrões de fala e habitus) 

Entrevistas 
abertas, se-
miestrutura-
das e obser-

vação. 

AC 
Ratificar ou retificar a pesquisa docu-
mental e bibliográfica. 

6 

Estrt  - Realizar um mapea-
mento das iniciativas de 
inovação, no segmento de 
não-guerra, já realizadas ou 
em curso, em uma série 
limitada de organizações e 
programas governamentais 
(Tec. de saturação). 

Descritiva 
Documen-
tal  e Bibli-

ográfica 

Documentos, artigos e perió-
dicos que permitam identifi-
car as iniciativas de inovação 
do setor. 

Identificação 
na literatura 
e documen-

tos. 

A Doc, 
ACD e 

AC 

Mapear as principais inovações reali-
zadas ou em curso, relativas ao seg-
mento de não-guerra,  a fim de possi-
bilitar a identificação dos elementos 
que são observáveis (agentes, interes-
ses, interações, alianças, etc.). 
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(Continuação Apêndice F – Quadro Metodológico) 

ETA-
PA 

OBJETIVOS (Obj) E                            
ESTRATÉGIAS (Estrt) 

TIPOS DE PESQUISA 
DADOS COLETA 

ANÁ-
LISE 

FINALIDADE Quanto 
aos fins 

Quanto aos 
meios 

7 

OBJ  -  Desvelar aspectos 
perversos à inovação presen-
tes na cultura organizacional 
do Poder Militar; e outros que 
contribuam para o incremento 
das interações entre os diver-
sos agentes do sistema de 
inovação da Defesa, dando 
maior maturidade ao Sistema. 

Descritiva 

Documental 
e Bibliográ-

fica 

Documentos, artigos e perió-
dicos que permitam identifi-
car as interações existentes 
entre os agentes do sistema. 

Identificação 
na literatura 
e documen-

tos. 

A Doc, 
ACD e 

AC 

Verificar quais os modos de relacio-
namento/ tipos de interação/ coopera-
ção/ colaboração entre os agentes do 
Sistema. 

de Campo 

Aspectos (linguagem, discur-
so, padrões de fala e habitus) 
que permitam ratificar a pes-
quisa documental e bibliográ-
fica; e Verificar quais os mo-
dos de relacionamento/ tipos 
de interação/ cooperação/ 
colaboração (formais, decla-
rados, não declarados ou 
informais). 

Entrevistas 
abertas, se-
miestrutura-
das e obser-

vação. 

AC 
Ratificar a pesquisa documental e 
bibliográfica. 

8 

 Estrt  – Tornar o modelo atual 
inteligível; elaborar um novo 
modelo conceitual e propor 
diretrizes estratégicas aos 
Policy makers orientadas à 
supressão de eventuais lacu-
nas observadas nas políticas 
públicas afeitas ao setor. 

Explicativa 

Documental 
e Bibliográ-

fica 

Documentos, artigos e perió-
dicos que permitam propor o 
modelo conceitual e extrair 
possíveis medidas a serem pro-
postas aos Policy Makers. 

Identificação 
na literatura 
e documen-

tos. 

A Doc, 
ACD e 

AC 

Tornar o modelo atual inteligível; 
explicar os por quês; propor novo 
modelo conceitual e extrair, da analise 
de documentos, artigos e periódicos, 
possíveis medidas a serem propostas 
aos Policy Makers. 

de Campo 

Aspectos (linguagem, discur-
so, padrões de fala e habitus) 
que permitam ratificar ou 
retificar o modelo conceitual 
e, também, ratificar as medi-
das levantadas na análise 
documental e bibliográfica ou 
extrair, das entrevistas, possí-
veis medidas a serem propos-
tas aos Policy Makers. 

Entrevistas 
abertas, se-
miestrutura-
das e obser-

vação. 

AC 

Ratificar as medidas levantadas na 
análise documental e bibliográfica ou 
extrair, das entrevistas, possíveis me-
didas a serem propostas aos Policy 
Makers. 



 

385 
 

APÊNDICE G - CLASSIFICAÇÃO DAS INOVAÇÕES NO SETOR DE DEFESA 

Inovação 

Tecnológica 

  Via de regra, são representadas pelas inovações materiais ou tangíveis (1) (produtos de Defesa e seus processos de fabricação) 
desenvolvidas para uso, prioritário, no segmento militar, podendo ou não ser de natureza dual. Em outras palavras, são aquelas 
que introduzem ou melhoram significativamente algum Material de Emprego Militar (MEM), Produto de Defesa (PRODE) ou 
mesmo processos de produção destes engenhos. São exemplos destes tipos de Inovações as seguintes: veículos aéreos não-
tripulados (VANT); GPS; etc. 

Inovação  

Não-Tecnológica 

 De maneira geral, são as representadas não só pelas inovações que criam competências para emprego das inovações tecnológi-
cas (tangíveis), mas também aquelas que são intangíveis (2), relacionadas à Arte da Guerra: princípios doutrinários, organizaci-
onais, estratégicos e de tática militar. Em outras palavras, são as que geram modificações significativas no modo de organizar, 
preparar e empregar as forças para as operações (de guerra e não-guerra). Em tempo de paz, podem englobar as inovações na 
forma de administrar as organizações militares e o funcionamento das mesmas, desde que estas mudanças impactem diretamen-
te a aplicação do Poder Militar. 

Q
u

an
to

 a
os

 f
in

s 

Inovações de produto no setor 

de Defesa (bens e serviços) 

  Uma inovação de produto no setor de Defesa é a introdução de um produto de Defesa (bem ou serviço) novo ou significati-
vamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em es-
pecificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 
(Adaptado de: Manual de Oslo, 2005). 

Inovações de processo no 

setor de Defesa 

  Uma inovação de processo no setor de Defesa é a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou signi-
ficativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. (Adaptado de: Manual 
de Oslo, 2005). 

Inovações de marketing no 

setor de Defesa 

  Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas no Design do 
produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. Visa a obtenção de 
novos mercados, a atender as necessidades dos clientes e ao aumento de vendas. (Adaptado de: Manual de Oslo, 2005). 

As inovações organizacionais 

no setor de Defesa 

  Uma inovação organizacional no setor de Defesa é a implementação de um novo método organizacional nas práticas da 
instituição ou da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. (Adaptado de: Manual de Oslo, 
2005). 

Inovação Doutrinária   É a implementação de mudanças significativas na forma de organizar, preparar e empregar o Poder Militar para as operações 
de Guerra e não-guerra. Pode envolver mudanças nos níveis estratégico, operacional ou tático. 

Q
u

an
to

 a
o 

Im
-

p
ac

to
 

Inovação Radical 
 ou  

de Ruptura 

  É a implementação de algo novo, que represente uma ruptura com padrões  anteriores. Normalmente ocorre com as inovações 
tecnológicas, havendo, neste caso, um novo ajuste de todas as características e competências do produto. Pode, também, ocorrer 
com as inovações não-tecnológicas.(Adaptado de Schumpeter(1982). 

Inovação incremental 
  Refere-se à introdução de uma melhoria significativa em produtos, processos, método  organizacional, marketing ou doutrina. 
Ocorre e forma gradual, pela adição ou a substituição de algumas das características do objeto tecnológico ou não-tecnológico. 
Deve atender aos requisitos mínimos da inovação no setor de Defesa. (Adaptado de Schumpeter(1982). 



 
 

APÊNDICE H – CATEGORIAS A PRIORI  

Categorias Subcategorias Oposições binárias 

Agentes 

Governo  

-- 
Forças Armadas 

Base Industrial de Defesa 

IES (civis e militares) 

Interesses dos 
Agentes 

Individuais 

Dissonantes e  Har-
mônicos 

Organizacionais 

Setoriais 

Governamentais ou estratégicos 

Fatores       
Valorativos 
para Inovar 

Espírito de Corpo 

Indutores (Abertura 
para Inovar) 

Autonomia 

Estimulo à  Autorealização 

Resiliência 

Proatividade 

Confiabilidade 

Estimulação 

Igualitarismo 

Harmonia 

Segurança 

Inibidores (Manu-
tenção do Status 

Quo) 

Conservadorismo 

Vaidade 

Hierarquia 

Normatização 

Dominância 

Benefício das 
Alianças 

Individuais 

Visualizados e       
Não-visualizados 

Organizacionais 

Setoriais 

Governamentais ou estratégicos 

Fatores de   
Suporte à   
Inovação 

Comprometimento da Alta Gestão 

Estimulantes e De-
sestimulantes 

Estrutura Organizacional 

Indivíduos-Chave ou Grupos-Chave 

Desenvolvimento Individual (treinamento) 

Comunicação Extensiva 

Trabalho em Equipe 

Aprendizado com o ambiente  

Gestão de Pessoas ou de Recursos humanos 

Tipo de        
Interação 

FA-Gov 

-- 

FA-IES 

FA-ICT 

FA-BID 

FA-FA 
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1. Você está convidado a participar da pesquisa ― Gestão de Defesa: Sistema de Inovação 
no segmento de Não-Guerra, ligada ao Programa Pró-Defesa, à EBAPE/FGV e à Escola de 
Estado-Maior do Exército (ECEME), nível doutorado. 

2. Você foi selecionado por ser gestor estratégico ou funcionário da equipe de P&D das For-
ças Armadas ou de uma empresa da Base Industrial de Defesa (BID). Sua participação consis-
te em participar de uma entrevista (individual, caso gestor; ou coletiva, caso membro da equi-
pe de P&D) e responder a questionamentos sobre o tema, no qual terá que dizer sobre como 
se estabelecem as relações de trabalho na sua empresa, bem como sobre algumas práticas que 
acontecem na sua organização. Entretanto sua participação nesta pesquisa não é obrigatória.  

3. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

4. Sua recusa não trará qualquer prejuízo em sua relação com o pesquisador e com a Institui-
ção. 

5. Os objetivos deste estudo são: analisar como se dá a interação entre os principais agentes 
do setor de Defesa (Forças Armadas, Indústrias de Defesa, Universidades) visando a produção 
de inovações; analisar de que forma o modo de ver, pensar e agir de cada um dos principais 
agentes do sistema de inovação de Defesa impacta esta interação e, consequentemente, o pro-
cesso de inovação no segmento de não-guerra; identificar os principais motivadores da intera-
ção entre os atores e quais os principais interesses de cada agente no relacionamento com os 
demais; identificar os principais resultados ou benefícios esperados da interação; e estudar de 
que forma é estabelecido o link entre as inovações tecnológicas e não-tecnológicas. 

6. Esta pesquisa tem caráter estritamente confidencial e, embora extrato da pesquisa possa 
fazer parte do relatório final, seu nome ou características que possam identificá-lo serão ex-
cluídos do mesmo.  

7. Você receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço deste pesquisa-
dor, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto agora e em qualquer momento.  

Muito Obrigado!  

_________________________________ 
Pesquisador: Carlos Eduardo Franco Azevedo (Tenente-Coronel) 
Orientador: Prof. Dr. Hermano Roberto Thiry-Cherques, 
EBAPE – Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ECEME / MD 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar. 
 

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 



 
 

APÊNDICE J – COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE INOVAÇÃO VIGENTES 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

Sistema SisCITD SCTEx SCTA SCTM 
          Nomenclatura  
 
Fases do Ciclo 

Ciclo de vida dos produtos  
de Defesa 

Ciclo de vida dos MEM 
Ciclo de vida de Sistemas e Mate-

riais da Aeronáutica 
Cadeia de Valor 

  

As fases do Ciclo de Vida dos 
Produtos de Defesa não foram 
descritas documentos que tratam 
do sistema de inovação tecnoló-
gica (Concepção Estratégica e 
Gerenciamento de Projetos no 
SisCTID). Entretanto, elas cons-
tam da figura que trata sobre o 
ciclo de vida e são as seguintes: 
levantamento de necessidades; 
geração de ideias; pesquisa bási-
ca e aplicada; desenvolvimento; 
produção; Operação; Manuten-
ção (modernização e revitaliza-
ção);  e alienação. 

1ª Fase - Levantamento das Neces-
sidades 

1ª Fase - Concepção 1ª Fase - Concepção 

F
A

S
E

S
 E

 S
U

B
F

A
S

E
S

 D
O

 C
IC

L
O

 D
E

 V
ID

A
, D

O
C

U
M

E
N

-
T

O
S

 E
 E

L
E

M
E

N
T

O
S

 D
E

 D
E

F
IN

IÇ
Ã

O
 

_ CONDOP (EME) ROP (EMAER)  REM (EMA) 

_ ROB (EME)    RANS (EMA) 

_ RTB (ODS) RTLI EANS e RTO (ODS) 

_ EVTE 2ª Fase - Estudo de Viabilidade EE  
2ª Fase - Planejamento e Progra-

mação 
3ª Fase - Definição 2ª Fase - Preliminar 

3ª Fase - Pesquisa e desenvolvi-
mento 

4ª Fase - Desenvolvimento ou 
Aquisição 

3ª Fase - Contrato  
_ P&D do Protótipo 

_ Avaliação do Protótipo 
4ª Fase - Execução 

_ Produção do lote-piloto  

_ Avaliação do lote-piloto  
5ª Fase - Avaliação Ope-

racional 

4ª Fase - Produção e Aquisição 
5ª Fase -Produção ou Aquisição Fases não descritas no 

EMA 420, mas que cons-
tam da figura que trata 
sobre a cadeia de valor: 

produção; Operação; Ma-
nutenção (modernização e 
revitalização);  e aliena-

ção. 

6ª Fase - Implantação 

5ª Fase - Utilização 

7ª Fase - Utilização 

8ª Fase - Revitalização, Moder-
nização ou Melhoria 

6ª Fase - Alienação 9ª Fase - Desativação 
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Continuação  

INOVAÇÕES NÃO-TECNOLÓGICAS 

Sistema SIDOMC SIDOMT SIDMAe Não oficial 
         Nomenclatura  
 
Fases do Ciclo 

Sistema de Doutrina 
Militar Combinada 

Sistema de Doutrina Militar 
Terrestre 

Sistema de Doutrina Militar  
Aeroespacial 

-- 
F

A
S

E
S

 E
 S

U
B

F
A

S
E

S
 D

O
 C

IC
L

O
 D

E
 P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 D

O
U

-
T

R
IN

Á
R

IA
 

1ª Fase - Concepção 
1ª Fase - Levantamento de Ne-

cessidades 
1ª Fase - Identificação de lacunas dou-

trinárias 

  

2ª Fase - Planejamento 
2ª Fase - Planejamento 

2ª Fase - Coleta e análise de dados _ Concepção doutrinária 

_ Integração 

3ª Fase - Formulação 

3ª Fase - Elaboração  

3ª Fase - Elaboração de ideias _ Pesquisa (prospecção doutrinária 
e Pesquisa C&T 

_ Formulação / Revisão 

4ª Fase - Aprovação e 
distribuição 

4ª Fase - Validação 
4ª Fase - Experimentação e avaliação _ Experimentação 

_ Avaliação 

5ª Fase - Aplicação 
5ª Fase - Aplicação 

5ª Fase - Publicação de produtos dou-
trinários _ Difusão 

_ Acompanhamento doutrinário 

6ª Fase - Realimentação 

6ª Fase - Realimentação 

 _ Lições aprendidas 

_  Relatórios Setoriais 
 
 
 
 



 
 

 
 APÊNDICE K - PERFIL E CÓDIGO DOS ENTREVISTADOS 

 

Código Perfil do entrevistado Duração 

P1 e P 9 
Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos 

Diretor Embraer Defesa e Segurança 
ABIMDE - FIESP 
Planejador 

2 h 20 min 

P2* 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Coronel e Engenheiro 
Brazilian Liaison Officer TRADOC 
Planejador  

20 min 

P3 e 
P15 

Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Coronel e Engenheiro 
Coordenador de Pós-Graduação  IME 
Inovador 

1 h 38 min 

P4 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 65 anos de idade 

General e Engenheiro 
DCT 
Planejador 

21 min 

P5 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço  
Acima de 65 anos de idade 

General, Engenheiro e Professor 
UFF - ABIMDE 
Planejador 

24 min 

P6 e 
P10 

Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-coronel 
Divisão de Doutrina do Estado-Maior Planejador 

47 min 

P7 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Acima de 65 anos de idade 

Professor e Engenheiro 
UFF 
Gestor / Inovador 

1 h 49 min 

P8 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 65 anos de idade 

Coronel 
Ministério da Defesa (Logística) 
Gestor 

33 min 

P11 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 65 anos de idade 

Mar-e-Guerra, Professor e Assessor 
EGN (Política e Estratégia) 
Gestor / Inovador 

49 min 

P12 
Civil 
Administrador / Gestor 
Entre 45 e 65 anos de idade 

CEO 
IVECO 
Planejador 

35 min 

P12A 
Civil 
Administrador / Gestor 
Entre 45 e 65 anos de idade 

Gerente 
Relações Internacionais - IVECO 
Gestor 

12 min 

P13 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-coronel 
Gerente de Projeto - COPAC 
Gestor / Inovador 

1 h 14 min 

P14 
Militar 
Menos de 20 anos serviço 
Entre 20 e 30 anos de idade 

Tenente e Engenheiro 
Assessor da DF na IVECO 
Inovador 

45 min 

P16 
Militar 
Entre 45 e 65 anos de idade 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Engenheiro 
Coordenador de Projetos do MD  
Planejador 

32 min 

P17 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Professor 
Academia de Defesa Inglaterra 
Gestor / Inovador 

1 h 02 min 

P18 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Engenheiro 
IME 
Inovador 

1 h 32 min 

P19 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Engenheiro 
ECEME – AGR 
Gestor / Inovador 

1 h 37 min 
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Código Perfil do entrevistado Duração 

P20 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 65 anos de idade 

Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Chefe do NIT da Marinha - Sec CTM  
Planejador 

58 min 

P21 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Coronel e Engenheiro 
Assessor CTEX 
Gestor / Inovador 

1 h 18 min 

P22 
Civil 
Engenheiro Químico e Físico 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Professor e Engenheiro 
Chefe de Departamento – IME 
Inovador 

48 min 

P23 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Engenheiro 
DCT 
Planejador 

1 h 25 min 

P24 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Engenheiro 
Instrutor IME 
Gestor / Inovador 

2 h 02 min 

P25 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 65 anos de idade 

General 
Ministério da Defesa / SEPROD 
Planejador 

1 h 28 min 

P26 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Capitão e Engenheiro 
Chefe CIT IME 
Gestor / Inovador 

1 h 37 min 

P27 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 65 anos de idade 

Capitão de  Mar-e-Guerra 
USP-CTMSP 
Gestor / Inovador 

38 min 

P28 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Capitão e Engenheiro 
Oficial do CIAVEX e membro do IFI 
Inovador 

32 min 

P29 
Civil 
Administrador / Gestor 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Chefe de Divisão / Departamento 
Gestor NIT FAB IFI 
Gestor / Inovador 

50 min 

P30 
Civil 
Administrador / Gestor 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Chefe de Divisão / Departamento 
Divisão de Offset IFI 
Gestor / Inovador 

36 min 

P31 a P 
33 

Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Gerente de Projetos 
SAVIS/EMBRAER 
Gestor / Inovador 

15 min 

P34 
Civil 
Administrador / Gestor 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Gerente de Contratos 
IACIT 
Gestor 

52 min 

P35 
Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Gerente de Projetos 
IACIT 
Inovador 

1 h 17 min 

P36 
Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Diretor Presidente 
VISIONA (Embraer) 
Planejador 

45 min 

P37 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Tenente-Coronel e Engenheiro 
Helibrás Membro do GACHB 
Inovador 

2 h 49 min 

P38 

Civil 
Engenheiro (28 anos de CAS-
NAV) 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Chefe AIT (CIT) CASNAV 
Ch Assessoria de Inovação Tecnológica  
Gestor / Inovador 

56 min 
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Código Perfil do entrevistado Duração 

P39 

Civil 
Engenheiro (24 anos de 
CASNAV) 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Chefe de Divisão / Departamento 
Controle de Qualidade - CASNAV 
Inovador 

1 h 11 min 

P40 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Assessor de C&T 
CASNAV 
Planejador 

1 h 24 min 

P41 
Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Assessor de Inovação 
CONDOR 
Gestor / Inovador 

43 min 

P42 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Coronel 
Instrutor ECEMAR e membro da SIOC 
Inovador 

50 min 

P43 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Coronel 
UNIFA 
Inovador 

37 min 

E44 
Civil 
Economista 
Entre 45 e 60 anos de idade 

Ministro do MCTI e atual MEC 
Brasil 
Planejador 

~10 min 

E45 
Civil 
Engenheiro (ITA) 
Acima de 60 anos de idade 

Ministro da Infraestrutura e atual Unimote 
Brasil 
Planejador 

~29 min 

E46 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 60 anos de idade 

Vice- Almirante e Engenheiro 
COMDEFESA/FIESP e ABIMDE 
Planejador 

~1h 25 

E47 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 60 anos de idade 

Brigadeiro do Ar 
Comandante da ECEMAR 
Gestor 

~15 min 

E48 
Civil 
Administrador 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Pesquisador 
INPI 
Gestor 

~40 min 

E49 
Militar 
De 20 a 30 anos de serviço 
Entre 45 e 60 anos de idade 

Coronel e Engenheiro 
Diretor da IMBEL (Comunicações e Eletr.) 
Gestor / Inovador 

~30 min 

E50* 
Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de idade 

CEO 
Atem & Remer 
Gestor 

~50 min 

E51* 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 60 anos de idade 

General 
Assessor Especial do PCTEG /DCT 
Planejador 

~15 min 

E52* 
Militar 
Mais de 30 anos de serviço 
Entre 45 e 60 anos de idade 

Coronel 
Assessor Especial do PCTEG/DCT 
Planejador 

~20 min 

E53 
Civil 
Administrador /Gestor 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Presidente 
H2Life 
Gestor / Inovador 

~ 1h min 

E54 
Civil 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Presidente 
IACIT 
Gestor 

~10 min 

E55 
Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de idade 

Gerente de Desenvolvimento 
Embraer 
Planejador 

~45 min 
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Código Perfil do entrevistado Duração Código 

E56 

Militar 
De 20 a 30 anos de servi-
ço 
Entre 45 e 60 anos de 
idade 

Coronel e Engenheiro 
Diretor do AGSP 
Gestor / Inovador 

~20 min 

E57 

Civil 
Estratégia e Rel. Interna-
cionais 
Entre 45 e 60 anos de 
idade 

Professor Titular 
INEST/UFF 
Gestor 

~15 min 

E58 

Civil 
Engenheiro 
Entre 30 e 45 anos de 
idade 

CEO 
SAVIS/EMBRAER 
Planejador 

~10 min 

E59 

Militar 
De 20 a 30 anos de servi-
ço 
Entre 30 e 45 anos de 
idade 

Tenente-Coronel 
Instrutor ECEME 
Inovador 

~1 h min 

TOTAL ~46 horas 
Legenda:  
P – Refere-se ao código das entrevistas gravadas no Software Atlas TI. 
E – Refere-se aos códigos das entrevistas não gravadas 
* – Gravação perdida 

 



 
 

 
APÊNDICE L – OUTROS DEPOIMENTOS SELECIONADOS 

Comentário: Os depoimentos, inseridos aqui, são aqueles que não fizeram parte das discus-
sões apresentadas no capítulo 7, mas complementam-nas. Para que o leitor tenha melhor com-
preensão da leitura, foi inserida uma coluna, onde são indicadas algumas categorias que po-
dem ser encontradas nos depoimentos. 
 

P43: 

Categorias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interesses 
 

Benefícios 

Os benefícios de se fazer parcerias com as universidade são mútuos. Na 
universidade você tem os olhares dos pesquisadores voltados para aquela 
tecnologia. Isto potencializa a identificação do caráter dual da tecnologia. 
Ou seja, no momento em que vários especialistas passam a ver aquela tec-
nologia, fica mais viável ou mais premente, a descoberta da de uma funcio-
nalidade para aquela tecnologia, para aquele conhecimento. Se você manti-
ver esse conhecimento dentro das instituições militares, a visão sobre o uso 
daquele conhecimento vai ter foco só militar. Se você amplia os horizontes, 
pode permitir o uso daquele conhecimento para outra área: medicina, enge-
nharia, odontologia, ou outra área. Potencializar a identificação da duali-
dade das tecnologias. 
A universidade ou o pesquisador, ou ainda as  ICT civis não têm um caráter 
institucional tão forte como as ICT militares. As ICTs militares buscam de-
senvolver inovações com foco na aplicação militar. A universidade, a ICT 
ela não tem foco nenhum. A coisa nasce com o pesquisador. O papel da 
universidade é gerar conhecimento. O pesquisador civil, portanto, tem um 
poder enorme. Se ele consegue convencer a FINEP, por exemplo, em projeto 
grande de 10 milhões, ele vai ter aquele dinheiro pra realizar o projeto. 
Então, o pesquisador civil tem interesse em buscar a ICT militar, justamente 
por que ele sabe que ele vai poder penetrar em laboratórios de ponta ou em 
pesquisas de ponta. Agora, se de um lado nós temos laboratório de primeira 
linha (túnel de vento, pista balística), por outra, nós temos outros laborató-
rios que estão péssimos. 
 
Razão de laboratórios ruins? 
A razão passa pela gestão, mas também há a questão de não priorização de  
algumas áreas. Muitas vezes, vai da iniciativa das pessoas que estão ali né. 
Depende sim de pessoas-chave. O perfil das pessoas deve ser: proativas, 
envolvidas, com iniciativa, dinâmicas. 
 
A interação entre as Forças precisa aumentar muito. Antes de qualquer 
coisa é preciso institucionalizar a doutrina de C&T. Eu acho que é preciso 
realizar muitos encontros para se construir esse arcabouço doutrinário de 
C&T. 

P28: 

Categorias 
 

Benefícios 
 

A parceria do Exército com o IFI para as questões de inovação tem muitas 
vantagens. As principais são: aproveitamento da expertise do IFI; a utiliza-
ção de seus laboratórios, que possibilitaram um ganho de uns 10 anos em 
um; a junção de várias cabeças pensando sobre a mesma questão, com 
olhar diferenciados, mas com a mesma formação; e opiniões diversificadas. 
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P40: 

Categorias 
 

 
 
 
 

Interesses 
 

Benefícios 
 

Langor 
 

Taciturno 
 

Modelo de gestão 
 

Langor 
 

Hoje, tenho observado um problema na Marinha. As nossas diretorias 
(ODS) estão contratado diretamente empresas para fazer certos desenvolvi-
mentos e isto é grave para o modelo da triple helix. Por que a empresa troca 
de mãos ou, às vezes, é absorvida por empresa estrangeira e o conhecimento 
gerado se perde ou ficou retido em uma única empresa. Se o modelo tivesse 
sido seguido, o conhecimento seria retido pela ICT ou por uma IES.   
 
A identificação das demanda na Marinha vem do PDCTM! O PDCTM é 
subdividido em duas partes: avaliação do ambiente externo, de onde deriva 
as oportunidades e ameaças; e do ambiente interno, de onde sai os fatores 
de forças e fraquezas. Isso é jogado numa matriz SWOT e nós vamos ter os 
OE (objetivos estratégicos), as metas e os indicadores. Das metas, saem os 
planos de trabalho. O problema é que para fazer análise de conjuntura não 
se tem informação de nada. Ninguém sabe o que as empresas e as universi-
dades são capazes.  
 
O PAEM define o que vai adquirir ou desenvolver. Nós estamos pedindo 
para que os ODS definam também o que vai ser nacionalizado. Com isso 
definido, nós vamos levar isso para aquele eixo de inovação tecnológica, 
pois é lá que o conhecimento ficará retido e será difundido. 
 
Aqui não sente tanto os efeitos da rotatividade. Muitos são da reserva ou são 
civis. Isso garante certa estabilidade de propósitos. Sem isso, a gente sofre-
ria muito com as mudanças de Direção ou de lideres. O ideal seria adotar 
uma estrutura matricial. Eu estou propondo ao NIT que os escritórios das 
IES sejam subordinados ao NIT. 
 
Anos atrás a marinha criou um instrumento administrativo chamado de 
OMPS nas categorias (Industrial, Científico, Hospitalar e outros). O concei-
to dela é que ela deva ser autossustentável. Ou seja, ela presta serviço para 
outras organizações da Marinha mesmo ou para fora da MB. Todo serviço 
que ela presta tem que ser cobrado. O dinheiro que ela capta tem que sus-
tentar inclusive a folha de pagamento, os custos diretos e os indiretos. E tem 
que sobrar  uma taxa de investimentos. Aqui a gente investe em capacitação 
de pessoal, projetos de pesquisa internos, laboratórios e simpósios. Trata-se 
de uma empresa militar.  Estes projetos vão trabalhar em áreas que nor-
malmente são caras e se a gente colocar isso em orçamento, o cliente não 
compra. Ele vai buscar onde está mais barato e isso não contribui para a 
inovação. 

P25: 

Categorias 
 

 
Interesses 

 
Fatores 

 Valorativos 

 
A realidade do País é diferente. O Brasil tem uma estrutura diferente dos 
outros. Por isso, eu tenho muito medo de coisas importadas. Lembre-se que 
o sistema de C&T do País nasceu dentro da área militar, com D. João VI. 
Por este motivo que este é um dos poucos países que fala em engenharia 
civil. Aqui ela se desvinculou da engenharia militar num passado recente. 
Os primeiros centros universitários do país são militares. Alias o IME é a 
mais antiga delas. No meu entendimento, o sistema não é ruim, mas depende 
de recursos continuados. 
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Langor 
 

Gestão 

Há oito anos atrás não havia esta questão de financiamento para inovação. 
O financiamento estava restrito às IES. Para empresa era difícil ter financi-
amento. Para as do setor de Defesa e Segurança, então, nem pensar, mas 
isso tem mudado. Hoje há financiamento da FAPERJ, da FINEP e do 
BNDES, com alcance a todos os atores do sistema de inovação. E isso tem 
funcionado muito bem e está ajudando muito, pois há o entendimento de que 
quem faz a inovação é a empresa e isso ocorre no mundo todo. O financia-
mento estava muito concentrado nos IES. Se você fizer uma pesquisa aí fora,  
verá que 80% dos doutores estão nas indústrias. Aqui não, 99% estão na 
universidade, que não pode ficar com este papel de inovar. Ela tem gerar 
conhecimento e disseminá-lo. A indústria absorve este conhecimento e trans-
forma em produto para gerar riquezas. Então, acredito que estes financia-
mentos são uma forma de o governo motivar as empresas a buscar inova-
ção. 
 
Temos interesse em firmar parcerias. Elas ainda são muito incipientes. Es-
tamos em tratativas com o IME e outras IES, mas não posso dar detalhes. O 
problema é que isso, normalmente, demora a sair. Vai pro DCT, que demora 
a avaliar. A ideia é obter apoio de laboratório e de pessoal.  

O projeto FAPERJ exige parceria com ICTs e o IME é importante, a UFRJ 
(COPPE) também. Nós temos uma bolsa Condor. Uma empresa como a 
Condor não consegue manter um grupo grande de pesquisadores, as parce-
rias facilitam o compartilhamento. Tem sido difícil ainda o relacionamento 
por algum preconceito, pois o Time e outro, os interesses são contrários. 
 
Todo produto da condor é controlado. São mais de 150 produtos aprovados 
pelo Exército, com testes exigentes. Mesmo assim, nenhum produto nosso 
pode ser vendido para o publico civil. Essa é uma luta da condor. O Spray 
de pimenta, por exemplo, seria muito útil para a população. 
O relacionamento com o MD é pequeno. A gente participa de algumas reu-
niões, mas nada de concreto. Mas a postura do MD não direciona esforços 
para este setor. Para inovação, então, é zero. 
 
É preciso alinhar nossos esforços. Nesta questão de armas não-letais, o IME 
está estudando, a CONDOR também, outras ICTs também.  
 
As condições de hoje são melhores. O tema defesa está inserido. Está muito 
melhor pra dialogar. A sociedade já entende o papel da Defesa. Com isso 
surgiram instrumentos importantes e há condições de se fazer um planeja-
mento mais longo. Eu tenho recebido consultas aqui para pensar a guerra 
do futuro para 2031. 
 
Não há planejamento para armas de longo alcance. Por exemplo, micro-
ondas de alta frequência, pois deve haver investimento de Estado. Não dá 
pra indústria assumir este tipo de desenvolvimento. 
 
Mas na questão do futuro, eu penso que a universidade tem possibilidade de 
olhar futuro mais do que a empresa. 
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P42: 
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FSI (Pessoa-
chave) 

 
 

A padronização da doutrina entre as Forças é fundamental. Primeiro por 
que você precisa ensinar os oficiais a pensarem a doutrina. E se na hora que 
estamos ensinando, o manual não está claro e permite dupla ou tripla inter-
pretação, isso gera conflito na hora de operar conjuntamente. Portanto, a 
primeira padronização é a de interpretação da doutrina. A SIOC (Semana 
Interescolar de Operações Conjuntas) foi criada com essa finalidade. Ao 
final, ela vai produzir uma NDC que vai padronizar a interpretação dos 
manuais doutrinários do MD. 
 
A doutrina precisa ser padronizada para que haja sinergia entre as Forças e 
a forma de fazer isso é por meio de discussões conjuntas em reuniões de 
coordenação doutrinárias, ensino conjunto nas escolas, por meio de lide-
ranças agregadoras que trafeguem nas três esferas. O nosso coordenador, 
Gen Zambão, Diretor do Centro de Estudos Estratégicos da ESG, é uma 
pessoa com este perfil. Trata-se de  militar muito experiente e com uma per-
sonalidade muito agregadora e polida. Ele é capaz de sintetizar e compre-
ender o todo. Este deve ser o perfil de quem lidera um processo de integra-
ção. 
 
No caso da doutrina, hoje estamos com cinco semanas de AZUVER. Isso é 
um avanço para a integração doutrinária entre as Forças. Não existe nada 
parecido com isso em relação às inovações tecnológicas. 
 

P5: 

Categorias 
 

 
Interesses 
Benefícios 

 
Há necessidade de conhecimento mútuo entre os parceiros. Cada um tem um 
objetivo (interesse). Os agentes (empresas e outras organizações) precisam 
tornar claros quais seus objetivos e interesses com as interações. Com isso, 
haverá uma atração natural entre eles. 
 

P39: 

Categorias 
 

 
 

Interesses 
 

Benefícios 
 

Langor 

 
A Marinha possui uma boa interação com a UFF e com a Coppe. Vários 
Oficiais de Marinha fazem curso nestas instituições. E, para reter o conhe-
cimento aqui no CASNAV, a Marinha determina que, ao terminar o curso, o 
militar venha servir aqui no CASNAV.  
Para a gestão de projetos e para a distribuição de recursos, a Marinha tem 
um sistema parecido com o SAPID. Ele abastece a SecCTM com uma série 
de informações, para que ela priorize os investimentos.  

Nesta questão da interação com as demais Forças, há muitas reações às 
ideias inovadoras. Isto por que existe a questão do receio de perder a iden-
tidade da instituição. Por isso, falar em padronização gera sempre conflito. 
É preciso que haja discussão em grupo. Não pode ser goela abaixo. 
O grupo é muito poderoso. 
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Taciturno 

Como Chefe da Assessoria de Inovação Tecnológica, que é um pouco maior 
que uma CIT normal, pois inclui também uma divisão de relacionamento 
com o cliente, eu posso te assegurar que um grande benefício de a Marinha 
possuir escritórios dentro das universidades, é a possibilidade de nós, de 
uma forma ou de outra, motiva-las a desenvolver projetos de interesse da 
Marinha. 
 
Precisamos melhorar muito na interação. Este ano conseguimos reunir to-
das as ICTs da Marinha, mas até então nós não tínhamos tido nenhuma 
reunião com todas as ICTs da Marinha em conjunto. 
 
Nós temos ainda muitas dificuldades em relação a operacionalizar algumas 
ações previstas na Lei da Inovação. Em relação as transferência de tecnolo-
gia, por exemplo, as maiores dificuldades estão no estabelecimento de valo-
ração de serviço, na negociação e na confecção de contrato de licenciamen-
to. Mas há outras questões: como pagar Royalties? Como fazer cessão de 
uso de   laboratórios? 

P19: 

Categorias 
 
 

Interesses 
 

Benefícios 
 

O nosso empresário só quer ver o lucro e não tem mentalidade e nem cultu-
ra de inovação. Ele quer colher fruto desde o início. A indústria entra muito 
precocemente no processo. 
 
Quando o empresariado nos procura, seja no IME, no CTEx ou em qualquer 
outra organização militar, o interesse maior dele é ganhar dinheiro. Além 
disso, ele quer utilizar nossos laboratórios e nossa mão-de-obra. Então a 
gente tem que ter o cuidado de inserir a indústria no processo na hora certa. 
E o que eu tenho visto é ela entrar precocemente. Da mesma forma como 
eles tem seus interesses, nós temos os nossos e temos que negociar isso. 
O que não dá pra aceitar é que o IME ou o CTEX trabalhe para uma indús-
tria, forneça seus laboratórios, disponibilize os conhecimentos de seus en-
genheiros e no final a indústria comercialize e ganhe dinheiro. 
 

P21: 

Categorias 
 

 
 
 
 
 

Interesses 
 
 

Com a reestruturação do DCT, houve uma aproximação do DCT (Gen Car-
doso) com o MCTI. Quebraram-se paradigmas de que o MCT não financia-
va questões de defesa. O primeiro projeto foi o radar saber M60, que eu 
gerenciei. Depois disso foi expandido para todo sistema de radares (Saber 
M200 e o sentir M 20). 
 

O modelo de inovação adotado pelo Exército tem vantagens e desvantagens. 
Se por um lado ele limita as inovações ao dizer que há necessidade de o 
EME ditar os elementos de definição, por outro ele garante o comprometi-
mento da alta gestão com aquele projeto, já que o EME tem por objetivo 
desenvolver o que a Força quer. Portanto, o modelo vigente trás contribui-
ções e limitações. Mas, o problema é que há uma fragmentação no processo: 
o ciclo decisório torna-se muito longo, o que para as inovações é ruim. Co-
mo o EME é o OGD e o DCT um ODS, há um hiato causado pela estrutura 
departamental, o que pode ser evitado pelo emprego do gerente de projeto 
interligando e atuando matricialmente. Há necessidade deste canal técnico. 
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Benefícios 
 

Langor 

Quando mudei para o Brasil e comecei a trabalhar no carro Guarani, eu 
nunca tinha trabalhado numa parceria como esta. Por que na Itália, eu nun-
ca trabalhei junto com engenheiros do Exército para desenvolver um carro. 
Então no começo me preocupei.  Pensava que se tratava de espionagem ou 
de fiscalização dentro da empresa. Que iriam descobrir todos os nossos 
problemas, mas posso dizer que foi uma coisa ótima isto que o Exército Bra-
sileiro está tentando fazer, pois os engenheiros enviados para a IVECO são 
muito bons. Os melhores que saíram do IME. São bem preparados, dedica-
dos, estariam no primeiro time da empresa. O nível do IME é muito bom. 
 
Nós estamos tendo muita dificuldade para achar engenheiros bons no Bra-
sil. O nível do IME é muito elevado se comparado a outras faculdades. Es-
tamos tendo muitos problemas para achar pessoal qualificado. Os engenhei-
ros no Brasil são muito fraquinhos, saem da faculdade e vão fazer pós-
graduação, doutorado, e quando chegam na fábrica não sabem nada. Não é 
só falta de prática, mas o nível educacional é muito baixo. Já o curso do 
IME forma engenheiro de verdade, não só os militares, mas também os civis. 

O Governo brasileiro tem interesse em aumentar o índice de nacionalização, 
mas eu acho que o foco do governo deveria ser forçar a produção de partes 
componentes no Brasil, independente se a empresa é multinacional ou não. 
Há iniciativas do governo em fazer isso, mas não na área de Defesa. O go-
verno está criando um programa de incentivo para a indústria de autopeças. 
As indústrias precisam ser duais. 
 
Embora o Brasil ainda não tenha uma política de compras governamentais 
adequadas, parece haver uma tentativa de solução. Entretanto, se eu fosse o 
responsável pela Defesa, eu colocaria apenas um interlocutor para tomar as 
decisões relacionadas ao setor de CT & I nas Forças Armadas. Eu não dei-
xaria cada Força ir para uma direção. Até porque você não sabe qual é o 
lado correto entende. Agora se está falando em Estado-Maior combinado, 
então, não tem como ter doutrinas diferentes. Por mais que existam as espe-
cificidades de cada força, há muita coisa passível de integração. Eu não sei 
se isso é o correto o que estou falando, mas é a minha percepção. 
 

P31: 

Categorias 
 
 

Interesses 
Benefícios 

 
Eu acredito que na pesquisa básica, você não possa limitar em hipótese 
alguma a criatividade e o espírito inovador do engenheiro, mas quando se 
trata de pesquisa aplicada a empresa tem que ter foco. Tudo deve ser basea-
do em metas para que não haja dispersão de esforços. Em se tratando de 
Defesa, este esforço é caro e exige riscos, então, tem que haver metas claras 
né. [...] A Empresa já produziu, em uma ocasião, uma inovação, construída 
somente com a visão dos engenheiros. O resultado foi um produto excelente, 
mas que ninguém comprava. 
 



 

400 
 

 

P22: 
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A pergunta sobre o que as indústrias buscam quando estão interagindo com 
as Forças é interessante. Eu acho que eles ainda não sabem o que estão 
procurando. Eu acho que este curso da ABIMDE x IME, o CEED, foi criado 
com esta finalidade: entendimento mútuo entre os atores. 
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Langor 
 

Taciturno 

A gente precisa começar a criar uma cultura de P&D no Exército. Eu vejo 
que hoje está melhorando, parece haver um alinhamento, mas isso é apenas 
um começo. Precisamos desenvolver projetos nacionais. O Guarani da Iveco 
está sendo desenvolvido na Itália. Eu acho esta parceria muito importante e 
interessante, mas seria melhor se o projeto estivesse aqui e nós pudéssemos 
estar juntos no desenvolvimento de cada etapa. 
 
O interesse do Exército foi em colocar engenheiros dentro da fábrica para 
obter conhecimentos sobre a fabricação, o conhecimento gerencial e, prin-
cipalmente, visando desenvolver uma cultura de engenharia dentro do exér-
cito que é, hoje, incipiente. 
 
Acho que, infelizmente, nós engenheiros somos pouco utilizados (subutiliza-
dos). Obviamente, o Exército não é um escritório de projeto, não é uma em-
presa de engenharia. A gente entende isso, mas há muito a amadurecer. 
Mas, pelo que observo, falta unidade de comando. Na verdade, quando a 
gente sai da Escola, a gente quer trabalhar como engenheiro. 
Busca por novos mercados. A Argentina gostou do carro e declarou inten-
ção de participar do projeto, enfim. 
 

Não há muita parceria do IME com as indústrias ou com a universidade e eu 
penso que isso deveria ser motivado. Eu acho que a pouca interação se dá 
por haver receio de perder o engenheiro militar para a iniciativa privada ou 
as melhores cabeças. 

P34: 

Categorias 
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Benefícios 

Quando firmamos parcerias para desenvolvimento de um projeto, nós avali-
amos não só o mercado que é fundamental, mas também o ganho estratégico 
da IACIT naquele  desenvolvimento tecnológico, mesmo que aquele conhe-
cimento adquirido não tenha se concretizado em  produto que foi ao merca-
do. Isso pensando em matéria de empresa né. Mas é importante caracterizar 
que nós também temos outros interesses como: apoiar o desenvolvimento de 
produto nacional; realizar trocas de experiências e conhecimentos; apoio à 
defesa civil. Já houve ocasiões em que prestamos serviço sem receber nada 
em troca, a não ser uma maior visibilidade de marca IACIT, que é um ganho 
intangível, mas importante. 
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Quando o engenheiro está num local que falta de infraestrutura e que cobra 
dele algo que não está ao seu alcance, ele se desmotiva. Eu chamo isso de 
hipocrisia do sistema: se cobra e não dá retorno e nem estrutura para que se 
desenvolva o trabalho. 
 

Quando eu fui para a IMBEL eu fui muito feliz e estava muito empolgado, 
pois aprendi muito por conta de existir uma excelente infraestrutura para o 
trabalho e por eu estar trabalhando em dois projetos. 

P24: 
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Fatores  
Valorativos 

 
 

Fatores  
de Suporte 

Existem duas formas de cooperação com universidades: parcerias formais e 
informais. Em relação às formais, existe uma série de convênios com IES, 
mas nós precisamos melhorar muito nessa questão. Em relação às infor-
mais, por exemplo: nós temos uma professora aqui, concursada, civil, que 
conhece o pessoal da PARISTEC que é uma das maiores universidades fran-
cesas. Por intermédio dela, nós conseguimos enviar todo ano dois alunos 
daqui para fazer intercambio na PARISTEC. O que o IME tem de mais no-
bre é o seu capital humano, que não é mensurável. E é aí que surge um pro-
blema. Não quero defender nem criar rusgas ou criar qualquer espírito de 
corporativismo, mas a nossa política de pessoal é muito ruim. Às vezes, eu 
acho que as pessoas que decidem sobre os processos de movimentação con-
sideram que o trabalho aqui desenvolvido é menos importante.  
 

Em relação à cooperação com as indústrias, o nosso interesse é incentivar o 
surgimento dessas indústrias. Hoje, quais são as empresas que vão querer 
tirar dinheiro do seu bolso para desenvolver inovações em defesa? A indús-
tria de defesa passou por momentos muito delicados, embora pareça estar 
melhorando. Então, a meu ver, quem deve investir em Defesa é o próprio 
Governo. Ele deve ter este interesse maior. Deve fomentar visando não só o 
interesse econômico, mas o psicossocial e o de segurança.  
 

As empresas vêm aqui com interesse em nossos alunos, mas ultimamente, 
também, estão buscando pela capacitação dos nossos recursos humanos 
(professores e civis). Isso contribui, enormemente, para a evasão.  A deman-
da por engenheiros bem qualificados está superaquecida. Então, cabe a nós 
demonstrar que embora o salário seja importante, não é só dinheiro que 
move a nossa vida. Existe a satisfação pessoal de desenvolver um projeto na 
sua área. a motivação do engenheiro é fazer pesquisa na área para a qual 
foi preparado. Este é seu interesse maior. Por isso, é importantíssimo o 
exército pensar na realização profissional do engenheiro, dando a ele satis-
fação pessoal de trabalhar em sua área. Se não, ele fica vulnerável e susce-
tível a propostas. 
 

Mesmo que uma determinada empresa francesa, americana ou outra tenha a 
intenção de realizar a transferência de tecnologia, o comprador precisa 
estar capacitado para receber, o que é muito difícil. Para haver transferên-
cia de tecnologia pressupõe-se um emissor (aquele que vai transferir) e um 
receptor (que receberá). O que o Brasil conhece sobre aniônicos (microele-
trônica pura). Será que o Brasil tem condições de absorver esta capacida-
de? Em minha opinião, ninguém diz o pulo do gato. Ninguém passa tecnolo-
gia crítica. Conhecimento é poder. 
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Fatores 
 de Suporte 

Na Europa, os países têm uma cultura de alianças e parcerias muito bem 
definida. Eles já sabem que não vão enfrentar conflitos sozinhos. Cada um 
deles tem um compromisso com os demais atores. É carnal! Agrediu o Reino 
Unido, agrediu a todos. E não há dissociação entre essa estratégia de Defe-
sa e a estratégia militar adota. Então eles têm o comprometimento com estes 
valores. [...] No caso da OTAN, em particular, na Inglaterra, eles criaram 
tendências de futuro ou as perspectivas do mundo e, com elas, avaliam as 
probabilidades de atuação. Isto está escrito. Procure lá por ‘Global Trends 
2040’. A partir da análise dessa conjuntura, avaliam-se os riscos e conclui-
se sobre as capacidades (existentes e necessárias). Em termos de equipa-
mentos, eles avaliam a necessidade de renová-los. Eles estudam a vida útil 
dos equipamentos e, desde já, estabelecem parcerias com as Indústrias de 
Defesa para desenvolvimento das capacidades. 
 
Após 2008, com a END, iniciou-se uma aproximação maior da Defesa com o 
meio acadêmico e com as indústrias de Defesa e isso tem que perdurar. Pre-
cisa haver um compromisso de longo prazo com esta política. Para que estes 
atores se juntem é preciso haver confiança mutua e que sejam oferecidas 
garantias de uma política perene de encomendas. Empresário nenhum vai 
enfiar capital de risco sem alguma contrapartida. No meu entender, para 
que haja integração, o MD deve assumir a responsabilidade de desenvolver 
a Indústria de Defesa, já que há um mercado monopsônico. Isso vai depen-
der do tipo de interlocução política que o MD terá no País. Quero deixar 
claro que, não é o aumento de força do MD que irá garantir a integração. 
Isto é fundamental, mas será necessário um sustentáculo político do País, 
que forneça um mínimo de garantias aos atores. 

 

Há necessidade de capacitar pessoas com perfil de inovação. O mundo todo 
está fazendo isso. O Brasil está de costas para o mundo. Precisamos de mili-
tares com um pensamento global.  
 
Eu penso que as dificuldades de e implantar uma cultura de inovação na 
Defesa é a mesma que tivemos ou estamos tendo para implementar a de 
Operações Conjuntas. Nossa gênese induz a observação das coisas sob uma 
ótica militar singular. O mais grave é que o Exército foi muito proeminente 
no século passado e isso não é bem aceito, especialmente pela Marinha. Em 
função disso, você vê nitidamente que as duas Forças continuam brigando 
por espaço. Na Marinha, há um ditado que diz: ‘deixe o branco puro, pois 
se misturar branco com verde vai dar verde’. Não se trata de uma política 
de afastamento por parte da Marinha, mas de contenção. Por outro lado, a 
FAB não vê ninguém que possa competir com ela neste momento no que 
concerne à gestão. Com isso, eu quero dizer que para se construir um pen-
samento de Defesa, há reações veladas ou não. Para mim, este sentimento 
só vai surgir no meio acadêmico. Quando juntar as três Forças para estudar 
conjuntamente. Mas isso não é uma prerrogativa do Brasil, pois foi assim na 
França, Na Itália. A experiência demonstra que tem que ser de cima pra 
baixo. 
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Há algumas dificuldades para a empresa se relacionar com os IES. Eu acho 
que as bolsas do CNPQ pagam muito pouco. Nós já tentamos colocar bolsis-
tas dentro da empresa e desistimos, pois a gente coloca uma pessoa ga-
nhando pouco em relação aos salários que a empresa paga aos engenheiros 
e isso gera conflito, uma vez que o trabalho a ser executado é o mesmo. O 
pior é que a empresa não pode complementar senão gera vinculo emprega-
tício. Agora se este aluno ficar dentro do ambiente acadêmico a coisa muda 
de figura. La ele está dentro do ambiente acadêmico, aí a parceria se torna 
boa e com menos riscos. 
 
Se você entrar no detalhe destes relacionamentos, vai ver que está relacio-
nado a interesses, vaidades. Quando os interesses estão alinhados, as coisas 
caminham muito bem, mas quando os interesses são divergentes, é melhor 
acabar não fazendo cooperação. 
 
As tecnologias desenvolvidas com os recursos que vêm dos órgãos de fomen-
to do governo acabam transbordando para o meio civil. Por exemplo: no 
radar oceânico desenvolvido para a Marinha, nós desenvolvemos aplicabi-
lidades para atividade pesqueira e portuária; no Radar meteorológico que é 
fornecido para a FAB, nós desenvolvemos uma aplicação que é vendida 
para a Defesa Civil das prefeituras. 

P27: 
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O ganho nas parcerias com a USP não é financeiro, o ganho está na troca 
de conhecimento; na capacitação de pessoal; e no aproveitamento de mão-
de-obra qualificada pela USP. 
 

Um dos interesses de nossa parceria com a USP é a formação e a capacita-
ção de recursos humanos. Normalmente, a gente envia alunos recém-
formados na Escola Naval e que desejam fazer Engenharia para a USP para 
cursar a graduação. Esta foi uma opção interessante da Marinha que não 
precisava formar uma grande quantidade de engenheiros por ano. Seria 
muito dispendioso para a Marinha criar um Instituto tecnológico semelhante 
ao que existe no IME e no ITA. Aqui nós precisamos de no máximo dez en-
genheiros por ano. 

Nós (marinha) temos uma excelente parceria com a USP, que já dura quase 
50 anos. Atualmente, temos quatorze contratos com a USP / FUSP. A inte-
ração é muito boa. O principal projeto que temos com a USP é sobre a utili-
zação da energia nuclear. O projeto sofreu altos e baixos por questões de 
prioridade política e falta de recursos. Nestes momentos de crise, nós per-
demos muita mão-de-obra qualificada, que foi absorvida pela área acadê-
mica, pelas indústrias e até por empresas estrangeiras. Nos pegou bem no 
momento em que a gente estava na definição das minúcias do projeto. En-
tão, nós nos ressentimos de mão-de-obra qualificada para terminar este 
projeto. E, por esse motivo, nós buscamos na universidade os especialistas. 



 

404 
 

 

P3: 

Categorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesses 
 

Benefícios 
 

Fatores  
Valorativos 

 
Fatores  

de Suporte 
 

A indústria nacional de defesa não pode ser dependente exclusivamente do 
Exército ou das Forças. Então a única maneira que ela tem para manter 
sustentável é tendo produtos duais, que não atendam exclusivamente ao EB 
ou outra Força. A gente tem exemplos de passado recente que dão esta indi-
cação: a ENGESA e outros que desenvolveram produtos fantásticos, mas 
que acabaram quebrando. Eu tenho certeza que esses empresários de hoje 
em dia têm o pé atrás em relação à Defesa. Ninguém tá afim hoje de botar 
dinheiro, sem ter uma garantia de retorno. Atualmente, a gente tem uma 
tendência de melhora, mas o empresário vai agir com cautela. No caso da 
IMBEL, ela chega a dar prejuízo financeiro, mas não quer dizer que não 
seja importante mantê-la. Quanto ela vale para a segurança do País não é? 
Então só há duas maneiras para que a indústria de Defesa seja sustentável 
no País:  trabalhando com produtos duais e buscando o mercado externo 
(exportando).  
 
A BID precisa ser conectada à nossa infraestrutura. A indústria deveria ser 
uma grande parceira, o que na prática não tem acontecido. Então, a gente 
tem grande interesse em trazê-los para perto. A intenção era oferecer para 
as indústrias cursos latu senso, aqui no IME, como se fosse um MBA. Isso 
facilitaria a troca de conhecimentos e o estabelecimento de uma cultura 
conjunta. As pessoas que realizaram os estudos para a criação destes cursos 
chegaram a algumas conclusões importantes, mas eu não sei dizer em que 
pé anda isso. Uma dessas pessoas que participou do estudo foi o Professor 
Itamar. Eu sei que havia dificuldade de as indústrias disponibilizarem tempo 
para seus engenheiros se afastarem. Além deste interesse de ofertar os cur-
sos, também há o interesse em trocar conhecimentos, eles podem utilizar 
nossos laboratórios, a gente pode transferir conhecimentos para as indús-
trias para gerar novos produtos. Claro, tudo com contrapartida. 
 

Pra gente: Qual o interesse com a indústria? Em primeiro lugar, precisamos 
de recursos financeiros para as pesquisa. Eles nos procuram com algum 
interesse e nós absorvemos os recursos e damos continuidade da pesquisa 
em alguma área que os interesses. Outro interesse nosso é receber alunos 
dessas indústrias e aproveitá-los em nossas pesquisas, com isso, eles estarão 
recebendo conhecimento e nós nos apropriando de sua mão-de-obra e de 
sua capacitação. Por outro lado, quais os interesses das indústrias? Receber 
o conhecimento gerando aqui, pra que eles possam utilizar na fabricação de 
novos produtos. Então, é uma simbiose, eu diria. Eles têm seus interesses e 
nós também temos os nossos. É lógico que essa coisa tá sendo construída, 
não é do dia pra noite que isso vai ocorrer, um compromisso formal, lógico 
que isso tem muito a evoluir, isso o que eu quero dizer. 
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Langor 

 

Fatores Valorati-
vos 

 

Fatores de Supor-
te 

Falta uma política de encomendas de longo prazo. O próprio Exército com-
pra pouco os produtos que nós desenvolvemos no país. Como as empresas 
vão fazer propaganda para exportar se o país não compra. Por vezes, nós 
temos o produto aqui no país, mas a gente acaba dando preferência para 
algo supostamente melhor. Isso não dá chance de as empresas melhorarem 
o que têm. Comprar fora é para o caso de não existir no país. Claro que 
ninguém é bobo de comprar porcaria só por que é nacional. Mas nós não 
podemos descartar a indústria nacional. Temos que ajuda-la a crescer. 

A gente já tomou medidas para proteção no caso do Cel Alaelson. Mas, o 
seu maior interesse é ver a tecnologia que ele desenvolveu sendo empregado 
para uso militar do exército, num blindado por exemplo.  

Interesse da indústria é vender. Se o próprio Exército não compra, como ela 
vai vender? 

Para as FA, o principal interesse nas parcerias com as indústrias é o desen-
volvimento de produtos militares com o maior índice de nacionalização pos-
sível, a fim de não depender de outras nações. Além disso, como muitas tec-
nologias desenvolvidas possuem emprego dual, a gente acaba dando um 
retorno para a sociedade. A gente pode também dizer que o retorno finan-
ceiro das pesquisas (royalties) sirva como uma forma de sustentabilidade 
das forças. É como se a gente fizesse o dinheiro aplicado pela sociedade 
render. 

a vez o Gen Heleno nos perguntou sobre a fuga de engenheiros. Eu disse a 
ele que a solução é simples e não mexe com o orçamento do Exército. Acho 
que a gente deveria obter maiores financiamentos (FINEP e Petrobrás, por 
exemplo) para projetos que possam pagar bolsa ao pesquisador e possibili-
tar renovação dos laboratórios. Isso motiva o pesquisador que precisa tra-
balhar em projetos. Eu tenho certeza que se estas condições forem dadas, o 
pesquisador irá se motivar a trabalhar até fora do expediente. É claro que 
tem que haver regras. Há que se ter um equilíbrio entre os projetos e as 
demais atividades relacionadas a uma organização militar. 

 Eu acredito que haja dualidade em tudo ou quase tudo que é produzido 
no meio militar. Ou melhor, não é que todos os produtos sejam duais, mas 
sim a tecnologia embarcada no produto. Normalmente, a tecnologia tem 
emprego dual. A tecnologia empregada na fabricação de explosivo e até os 
explosivos tem emprego dual. A tecnologia empregada em uma munição de 
artilharia ou em um míssil, também, tem emprego dual, é o caso do sistema 
inercial por exemplo. O conhecimento desenvolvido pelo Cel Alaelson com 
cerâmica para blindagem de veículo poderá ser usado em outras aplicações 
civis como, blindagem de veículos particulares, proteção de escolas e hospi-
tais em área de risco ou blindagem de uso pessoal etc. 
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P26: 

Categorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interesses 
 

Taciturno 
 

Entre as iniciativas que facilitariam a integração das Forças com a BID eu 
destaco: a necessidade de Exército comprar os produtos de Defesa da BID 
nacional. Sem isso, como o empresário poderá manter a impulsão? O inter-
cambio cultural, por meio de cursos, como o PGED, também é importante 
neste sentido. Além disso, tem uma questão que é grave que é a falta de co-
municação ou divulgação do que está sendo feito. Agora mesmo está sendo 
realizado seminário sobre o Livro Branco de Defesa (LDB) e nós do SIT-
IME nem fomos informados. A carência de simpósios, seminários, informa-
ções na área já e grande e com uma divulgação ruim, torna-se pior entende. 
O MD deveria centralizar e envolver todos (civis e militares de todas as 
Forças). 

Em relação à transferência de tecnologia a gente ainda não sabe como pro-
ceder em todos os casos. No nível estratégico, a END diz que se deve buscar 
a transferência de tecnologia, mas como fazer não há nada operacionaliza-
do no Exército. Eu não sei como fazer a transferência de tecnologia gerada 
aqui no IME, que é uma ICT, para a Base Industrial de Defesa. A gente não 
sabe se a indústria pode produzir, se o Exército será obrigado a comprar, 
enfim, não há nada escrito sobre isso. Em relação à transferência das ICTs 
para o Governo, a gente já se sabe como fazer e existem várias formas, uma 
delas é por meio de um acordo de cooperação (INPI, FINEP).  
 
Lá em São José dos Campos, próximo ao ITA, se desenvolveu um polo tec-
nológico. Por que aqui perto do IME não tem nenhuma empresa?[...] O 
senhor perguntou sobre a necessidade do IME mudar de local, eu não vejo 
com bons olhos a mudança de local do IME para Guaratiba. Eu acho que 
não é a distância física que dificulta a interação. No Rio de Janeiro, existem 
muitas empresas, só que elas não vêm o IME como parceiro. Este é o ponto. 
O que nós estamos oferecendo e o que o ITA oferece? A Embraer vê o ITA 
como parceiro. 
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APÊNDICE M –  PROCEDIMENTOS E RESULTADOS DA ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

A Orientação da pesquisa exploratória sobre cultura de inovação 

Após os estudos sobre os modelos teóricos clássicos que abordam sobre cultura organiza-

cional (Schein (2004), Hofstede (1983), House et al (2004) e Quinn e Kimberly (1984), foi 

feita a opção de verificar se a investigação faria sentido no campo observacional selecionado. 

Assim, buscou-se um instrumento que pudesse dar resposta rápida sobre a relevância ou não 

do tema a ser pesquisado. Iniciou-se, então uma pesquisa de caráter exploratório, sobre a qual 

já foram tecidas explicações no capítulo 4. Para isso, foram selecionados os trabalhos de Do-

bni (2008) e Munier (1999), pois os mesmos abordavam sobre a cultura de inovação e compe-

tências para inovar respectivamente. No Brasil, trabalhos com temática parecida foram publi-

cados por Ladeira e Lund (2010), que replicou Dobni (2008) e o de Cunha (2005), que abor-

dou sobre a gestão de parcerias, bastante similar ao modelo proposto por Munier (1999) que 

abordou sobre competências relacionais. 

O trabalho de Dobni (2008), publicado no European Journal of Innovation Management, 

apresentou uma escala, por ele desenvolvida, para mensurar a cultura de inovação no setor 

bancário canadense. Em seu artigo, denominado “Measuring innovation culture in Organiza-

tions – The development of a generalized innovation culture construct using exploratory fac-

tor analysis”, o autor propôs um instrumento que avalia a construção de uma cultura da ino-

vação, utilizando a análise fatorial exploratória como método de análise. Em 2010, Ladeira e 

Lung constataram a aplicabilidade de tal instrumento no contexto bancário brasileiro. Nas 

referidas pesquisas, a cultura de inovação é entendida como algo que advém de comportamen-

tos e atividades, dentro de uma cultura organizacional. A abordagem multidimensional de 

Dobni (2008) relata que a cultura de inovação pode ser derivada de várias atividades inter-

relacionadas, mantidas juntas por um único fio condutor – que no caso é a cultura. Nesta 

abordagem, a cultura da inovação é definida dentro de um contexto multidimensional que 

objetiva uma melhor performance nos resultados. A relação entre cultura da inovação e per-

formance dos resultados se dá pelo fato de que no ambiente organizacional, a inovação é mui-

tas vezes expressa através de comportamentos ou atividades que estão ligadas às ações con-

cretas, que geram novas ideias, produtos ou serviços (MARTINS; TERBLANCHE, 2003). 

As dimensões consideradas nas pesquisas foram: Intenção de Inovar, Infraestrutura para 

Inovar, Influência da Inovação e Contexto da Inovação. Além disso, a cultura da inovação foi 

caracterizada como influenciadora da criatividade e inovação, através dos processos de socia-

lização e comunicação de valores organizacionais (Figura 63).  
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A Intenção de Inovar é um construto composto pela propensão para a inovação e pela 

composição organizacional. A Propensão para a Inovação avalia o grau em que a empresa ou 

setor está estabelecido formalmente – com seus modelos de negócios – para alcançar um mo-

delo de inovação sustentável. Ela mensura a missão, a visão, os valores, os objetivos e as es-

tratégias operacionais dentro dos processos de negócios (ZAPATA; CANTÚ, 2008; TELLO; 

YOON, 2008). Já a Composição Organizacional considera o nível em que os empregados 

(colaboradores) estão engajados com o processo de inovação e como eles interagem e contri-

buem com a organização (IMBUN, 2009; DOBNI, 2008).  

A Infraestrutura de Apoio à Inovação é um construto diretamente relacionado com 

Aprendizagem Organizacional e com a Criatividade e Autonomia dos Funcionários. A 

Aprendizagem Organizacional avalia o alinhamento das oportunidades de treinamento dadas 

aos funcionários com os objetivos de incentivar a inovação (DOBNI, 2008). A Criatividade e 

Autonomia dos Funcionários determina a capacidade dos funcionários (colaboradores) para se 

tornarem criativos no seu ambiente de trabalho, associada ao grau de liberdade que eles têm 

para tomar suas decisões (MAVEL; LUMPKIN, 2007).  

O construto Influências da Inovação, por sua vez, é composto pela Orientação para o 

Mercado e pela Orientação para o Valor. A Orientação para o Mercado envolve a relação 

            Figura 63: Dimensões e Fatores da Cultura de Inovação. 
     Fonte: Adaptada de Dobni (2008). 
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entre o comportamento dos funcionários e o contexto dos negócios da organização. Este fator 

avalia o quanto os empregados detêm de conhecimento a respeito dos clientes, dos competi-

dores e do setor, e também o quanto eles conseguem aplicar esse conhecimento em suas fun-

ções administrativas diárias (GOVINDARAJAN; TRIMBLE, 2005; DOBNI, 2008). Já a Ori-

entação para o Valor refere-se ao grau em que os empregados estão focados ou envolvidos 

com o processo de criação de valor para o cliente/consumidor (GOVINDARAJAN; TRIM-

BLE, 2005).  

O último construto, Contexto da Inovação, está diretamente relacionado ao Contexto Or-

ganizacional, que tem por objetivo avaliar a pró-atividade dos recursos empresariais para al-

cançar seus objetivos estratégicos (DOBNI,2008). 

Para complementar o trabalho de Dobni, esta pesquisa incluiu de um novo construto, de-

nominado Competências Relacionais, com a intenção de investigar sobre o processo de coo-

peração entre os agentes do sistema de inovação da Defesa. Para isso, o trabalho valeu-se das 

pesquisas de Munier (1999) e de Cunha (2005). A pesquisa de Munier (1999) foi desenvolvi-

da no sentido de avaliar as Competências para Inovar. Para o autor, tais competências depen-

dem da existência de mecanismos e procedimentos desenvolvidos pelas organizações que 

assegurem a sustentação da sua capacidade inovadora, numa perspectiva de criação de novos 

conhecimentos (Nonaka; Takeuchi, 1995) e de aptidões estratégicas (Leonard-Barton, 1995, 

1998) como, por exemplo: habilidade de aprender com os rivais (Dosi, 1988), a habilidade de 

interação com outras instituições (Freeman, 1989) e as rotinas e processos para inovar (NEL-

SON; WINTER, 1982). Munier (1999) agrupou as Competências para Inovar em quatro 

construtos: Competência dos Meios; Competência das Técnicas; Competências Organizacio-

nais; e Competências Relacionais. 

As Competências dos Meios referem-se à infraestrutura necessária para atuar, ou seja, re-

cursos básicos e tradicionais da organização: máquinas, equipamentos, instalações, pessoal 

qualificado, recursos financeiros, etc. Este construto é parte do que Dobni (2008) denominou 

de Contexto Organizacional e o que Ladeira (2010) chamou de Recursos Básicos e Tradicio-

nais. De modo geral, são as competências que permitem às empresas fazer pesquisa e desen-

volvimento, obter financiamentos e/ou vender inovações.(OLIVEIRA; PEREIRA, 2010). As 

Competências das Técnicas dizem respeito à capacidade de administrar a produção e as tecno-

logias. São as habilidades para adquirir e acumular conhecimento. Estão relacionadas à gestão 

da produção e das tecnologias (OLIVEIRA; PEREIRA, 2010). Tal construto tem uma simila-

ridade com o que Dobni denominou de Infraestrutura de Apoio à Inovação. Já as Competên-
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cias Organizacionais são formadas pelo conjunto de conhecimentos e habilidades, tecnologi-

as, sistemas físicos, gerenciais e valores que geram diferencial competitivo nas organizações 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2010) 

Por fim, as Competências Relacionais são aquelas que possibilitam as organizações atua-

rem sobre o mercado, de forma a produzir alianças, a fim de se apropriar de tecnologias ex-

ternas e desenvolver inovações (OLIVEIRA; PEREIRA, 2010). Este construto não encontra 

par na teoria de Dobni (2008), mas que é muito similar e complementar ao que Cunha (2005) 

chamou de Gestão de Parcerias. Cunha (2005) efetuou uma pesquisa envolvendo cinco em-

presas de grande porte, de modo a identificar as práticas gerenciais relatadas por pessoas com 

cargo de relevância em cada área da empresa, correspondentes a cada uma dessas categorias e 

as contribuições percebidas por esses integrantes para a capacidade de inovação da sua em-

presa. O resultado foi uma lista de práticas gerenciais e as respectivas contribuições para a 

inovação em cada uma das cinco empresas. O resumo dessas práticas resultou em um conjun-

to comum, que se repetia em cada uma das cinco empresas, como pode ser visto no Quadro 5. 
 

Quadro 5 – Categorias das Práticas Gerenciais e suas Contribuições para a Inovação 
 

CATEGORIA DEFINIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA INOVAÇÃO 

Gestão  
de parcerias 

Refere-se às parcerias estabelecidas 
com fornecedores, outras empresas e 
clientes, instituições de pesquisa, 
entre outros. 

Contribuem para desenvolver novas tecnologias, 
prestar melhores serviços, conquistar novos 
mercados, desenvolver novo negócio, com o 
objetivo de satisfazer o consumidor e manter-se 
como empresa inovadora. 

Estratégia e 
posiciona-
mento de 
mercado 

Refere-se aos objetivos, finalidades, 
metas, diretrizes, políticas, posicio-
namento de mercado e aos planos que 
visam guiar o comportamento global 
da empresa. 

Permitem que a empresa identifique mais rapi-
damente as necessidades do cliente, prospecte 
inovações e guie suas ações para manter suas 
características de empresa inovadora. 

Estrutura  
e ambiente 

organizacio-
nal interno 

Refere-se à estrutura organizacional e 
à organização interna da empresa em 
relação a suas atividades, processos e 
projetos. 

São as práticas adotadas para tornar o ambiente 
propício à inovação, estimulando a criatividade 
e a comunicação entre as pessoas. 

Gestão  
de tecnologia 

Engloba todas as práticas relaciona-
das à pesquisa e ao desenvolvimento, 
bem como a aquisição e utilização de 
novas tecnologias, produtos ou servi-
ços. Também estão nesta categoria as 
inovações adotadas para melhoria de 
processos. 

Permitem que a empresa desenvolva novas 
tecnologias tanto em produtos como em proces-
sos e serviços gere inovações e promova a me-
lhoria de processos internos. 

Gestão  
de pessoas 

São atribuídas todas as práticas rela-
cionadas às pessoas, ao recrutamento 
e seleção, à organização do trabalho, 
à formação do colaborador e sua 
remuneração. 

Contribuem para o comprometimento e o en-
volvimento das pessoas com a inovação, através 
da motivação, do estímulo à criatividade e o 
desenvolvimento das competências internas da 
empresa. 

 

   Fonte: Cunha (2005) 
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Quase todas as cinco categorias propostas por Cunha (2005) estão permeadas no trabalho 

de Dobni (2008). Algumas dão mais ênfase em um ou outro aspecto. No entanto, a categoria 

Gestão de Parcerias não foi trabalhada, com a profundidade desejada, nas pesquisas elabora-

das por Dobni (2008) e por essa razão mereceu uma atenção especial nesta pesquisa.  

 

A construção do questionário 

Após este estudo foi dado início à adaptação do questionário, com base no survey  de-

senvolvido por Ladeira e Lund (2010), que foi validado, no Brasil, com os sete construtos de 

Dobni (2008), porém com um refinamento que proporcionou a redução no número de ques-

tões para 65 itens. O questionário teve a mesma estrutura sugerida por Dobni (2008). Entre-

tanto, para que as escalas pudessem ser adaptadas para a aplicação Brasil, foi necessária a 

tradução para o português por intermédio da técnica de tradução reversa, sugerida por Malho-

tra (2001). A tradução reversa foi utilizada para garantir a manutenção do significado e da 

precisão das medidas.  

Aos sete construtos utilizados pelos autores acima citados, este pesquisador acrescen-

tou outra categoria, baseada nas pesquisas de Munier (1999) e Cunha (2005), denominado de 

Gestão de Parcerias. A intensão, com este construto, foi levantar dados sobre o relaciona-

mento existente em cada um dos agentes do sistema, acrescentando uma nova dimensão, não 

trabalhada por Dobni (2008). O questionário ficou, então, constituído por 12 assertivas, sendo 

que uma delas contém 95 itens a serem respondidos por meio de escolha do grau de concor-

dância com as afirmações em uma escala do tipo Likert, com pontuações variando de 1 a 7, 

conforme os trabalhos anteriores de Dobni (2008) e Ladeira e Lund (2010). As perguntas do 

referido instrumento foram disponibilizadas no Apêndice E 

 
 

Principais resultados obtidos na análise descritiva do material coletado 

 

Conforme explicado, a pesquisa foi aplicada a 252 militares do Exército Brasileiro. 

Todos os respondentes tinham mais de 20 anos de serviço e pertenciam à ECEME, que é con-

siderada a Escola de mais alto nível do Exército, responsável por formar os futuros generais 

num curso que tem duração de dois anos. De todo universo de participantes, 70% afirmaram 

trabalhar ou ter trabalhado em atividades ligadas à inovação em Defesa. Os outros 30% são 

usuários do sistema e, portanto, são potenciais inovadores. Do universo que trabalhou ou tra-

balha com inovação 35% relatou trabalhar em avaliação de conjuntura (cenários), 25% com 
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412

capacitação de RH e 25% com pesquisa e desenvolvimento. Para não ficar muito extenso este 

apêndice, foram apresentados abaixo, sob a forma de gráficos, os resultados mais relevantes a 

este trabalho. 
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APÊNDICE N – RELAÇÃO DE PARTICIPANTES E FUNÇÕES 

No Ord Nome Função / Instituição 
1 Ministro Aloísio Mercadante Ex-Ministro C,T & I e atual MEC 
2 Ex-Ministro Ozires Silva  Ex-Ministro da Infraestrutura / Reitor Unimonte 
3 Gen Div Aderico V. P. Mattioli  Diretor da SEPROD-MD 
4 Gen Div Jaldemar R. Souza Gabinete Cmt Exército- Assessor  Esp. PCTEG 
5 Gen João Edison Minicelli  Subdiretor do DCT 
6 Gen José C. A. do Amarante Professor Titular INEST/UFF 
7 V. Alte Marcílio Boavista da Cunha COMDEFESA/FIESP e ABIMDE 
8 Brig do Ar Maximo Ballatore Holland Comandante da ECEMAR 
9 Eng. Nelson Salgado  CEO da VISIONA 
10 Giovanni D’Ámbrosio CEO da IVECO 
11 Luiz Carlos P. Teixeira CEO IACIT 
12 Ricardo Amaral Remer CEO Atem & Remer 
13 Ricardo Fittipaldi CEO H2 LIFE 
14 Pedro Luis Schneider  Assessor de Inovação da CONDOR 
15 Prof. Dr.  Waldimir Pirró e Longo  Professor Titular INEST/UFF 
16 Prof. Dr. Eurico de Lima Figueiredo Professor Titular INEST/UFF 
17 Prof. Dr. Itamar Borges Junior Professor Titular IME 
18 CMG Gustavo Benttenmuller Pereira Assessor de C&T do CASNAV   
19 CMG R1 Roberto Pinheiro Klein Júnior Chefe do NIT da Marinha - Sec CTM  
20 CMG R1 William de Souza Moreira Assessor do CEPE/ EGN 
21 CMG R1 Ricardo O. Samça Pelegrini USP CTMSP 
22 Cel R1 Renato Cavalcante Mendonça Chefe do Centro de Integr Log. MD (CCIL) 
23 Cel R1 Álvaro Pereira da Silva Gabinete Cmt Exército- Assessor  Esp. PCTEG 
24 Cel Roberto Miranda Soares Diretor do AGSP 
25 Cel Eng. Roberto Castelo Branco Assessor  especial de inovação do CTEX 
26 Cel Eng. Paranhos Diretor da IMBEL (Comunicações e Eletr.) 
27 Cel Eng. José V. Medlig de Sousa Professor Titular do IME 
28 Cel Eng. Mauro G. F. Mosqueira  Brazilian Liaison Officer TRADOC 
29 Cel Eng. Roberto Ades  Coordenador de Pós-Graduação do IME 
30 Cel Av Márcio José Régis Da Silva Instrutor ECEMAR – Divisão de Doutrina  
31 TC Carlos Eduardo B. da Costa Academia de Defesa Inglaterra / ECEME 
32 TC Av Fernando Capuano  Gerente de Projetos da COPAC  
33 TC Jorge André Carneiro da Cunha Chefe da Divisão de Doutrina do EMAER 
34 TC José Eduardo de F. Freitas Assessor do DCT / Dr pela UNB 
35 TC Av César Augusto O'Donnell Alvan Divisão de Desenvolvimento Industrial/IFI 
36 TC Eng. Maurício H. Costa Dias Professor Titular IME 
37 TC Eng. Pedro A. S. L. Cosentino  Comandante do AGR 
38 TC Fabrício Leite Silva  Membro do GACHB da Helibrás  
39 TC Marcio Carneiro Barbosa Instrutor na ECEME 
40 TC Otávio Augusto Burgardt  Coordenador de Projetos do DPCT-MD  
41 Eng. Reinaldo Hayashida Gerente de novos negócios da EMBRAER  
42 Eng. Fernando Ikedo  Diretor de novos negócios da EMBRAER  
43 Eng. Fernando Vogel Gerente de Projetos da SAVIS/EMBRAER  
44 Eng. João Paulo Maia Ishida Eng Gerente de Projetos da IACIT  
45 Carlos Miguel C. dos Santos Ch CIT CASNAV   
46 Alexandre B. de  Miranda Relações Governamentais da IVECO 
47 Gabriel Marcuzzo do C. Cavalheiro Pesquisador do INPI 
48 Persio Abrahão  Gerente de Contratos da IACIT  
49 Renato Galvão da S. Mussi  Gestor NIT FAB IFI 
50 Renato Porthun  Eng Ch do Controle de Qualidade - CASNAV   
51 Roberto T. Yaegachi Chefe Divisão Offset do IFI 
52 Cap Fernanda Vilela Ferreira Chefe do SIT do IME 
53 Cap Luiz Fabiano Damy  Oficial do CIAVEX e membro do IFI 
54 Ten Eng. Herbert Azevedo Sá Assessor da DF na IVECO 
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APÊNDICE O – MEDIDAS SUGERIDAS PARA INCREMENTAR AS INTERAÇÕES 

Complementando o modelo conceitual para gestão do processo de inovações do seg-

mento de não-guerra do Setor de Defesa, que tem a finalidade de proporcionar maior intera-

ção entre os principais agentes do sistema e integrar o gerenciamento das inovações tecnoló-

gicas com as não-tecnológicas, inicia-se a indicação de medidas passiveis de serem imple-

mentadas, visando a contribuir com os mesmos propósitos e, também, cooperar na modifica-

ção, supressão ou minimização de aspectos perversos à inovação presentes na cultura organi-

zacional do Poder Militar. Foi elaborado, ainda, o Apêndice “O”, que faz uma síntese da rela-

ção  entre os complexos expostos no capítulo 9 e as medidas propostas. 

 

I. Criação da Comissão Estratégica de Avaliação das Inovações (CEAI) 

 Esta comissão teria a finalidade de assessorar o Ministro da Defesa quanto à prioriza-

ção de investimentos em inovações de Defesa. 

 Ela seria composta por integrantes do EMCFA (Inovadout), da SEPROD (Inovatec), 

do Comando da Marinha, do Comando do Exército e do Comando da Aeronáutica, com as-

sessoramento da SEORI (Secretaria de Organização Institucional), mais especificamente pelo 

seu Departamento de planejamento, Orçamento e finanças (DEORF). 

 A coordenação dos trabalhos atinentes à CEAI se daria em sistemas de rodízio, alter-

nando, a cada dois anos, entre o EMCFA e a SEPROD.  

 Entre as principais atribuições da CEAI, destacam: 

a) analisar as ideias coletadas e consolidadas pela RIID (Rede de Inteligência para as 

Inovações em Defesa) nos RID (Relatórios de Inovações Desejáveis) e conduzir o processo de 

seleção das inovações, assessorando o Ministro da Defesa na tomada de decisão e na aprova-

ção dos projetos ou programas quando os recursos próprios do Ministério;  

b) coordenar as Reuniões de Projetos de Interesse da Defesa (REPID); 

c) elaborar as Diretrizes para gestão estratégica do SIS-Def; 

d) encomendar, quando for o caso, Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica 

(EVTE) e outros Estudo de Alternativas, com a finalidade de contribuir com o processo deci-

sório; e 

e) propor à CMID a execução de projetos ou programas quando os recursos do MD 

não forem suficientes; 
 

 A CEAI poderá convidar para suas reuniões (REPID), em caráter extraordinário, re-

presentantes de outros órgãos e entidades públicos e privados.  



 

417 
 

 A diferença principal entre a CEAI e a CMID reside no nível de atuação. Enquanto a 

primeira atua no nível estratégico, buscando integrar as inovações tecnológicas e as não-

tecnológicas com as novas capacidades requeridas paras as Forças Armadas do futuro, a se-

gunda atua no nível político, integrando as necessidades da Defesa com as dos setores econô-

mico e científico-tecnológico. 

 

II. Criação da Seção de Prospecção Tecnológica subordinada ao DECTI (SEPROD) 

 Esta seção tem por finalidade coordenar as atividades de prospecção tecnológica do 

Ministério da Defesa, integrando as ações do DECTI (Departamento de Ciência e Tecnologia 

Industrial) do MD, com as dos Núcleos de Inovação Tecnológica das Forças. E tem, entre as 

suas atribuições, as seguintes: 

 a) consolidar o Relatório de Prospecção Tecnológica (REPROTEC), com base nos 

relatórios setoriais de prospecção tecnológica (REPROTEC-Força) e nos Relatórios de Análi-

se de Patentes (RAP) emitidos pelos NIT das Forças e, quando for o caso, das ICTs civis e 

militares60;  

 b) promover ou incentivar a capacitação de recursos humanos (planejadores e gesto-

res) em cursos de prospecção tecnológica e elaboração de canários estratégicos-operacionais 

de C&T;  

 c) estabelecer e coordenar a Rede de Prospecção Tecnológica, apoiada pelos NIT das 

Forças, por ICTs civis e militares e outras organização capacitadas;  

 d) promover a interação entre os principais agentes do SIS-Def e destes com os demais 

agentes do SNI, com o intuito de fortalecer as comunicações entre os mesmos; e 

 e) buscar captar sinais do ambiente interno e do externo, levantando, juntamente com 

os demais agentes (BID, IES, Comércio Exterior, MRE etc.) as oportunidades tecnológicas 

para o setor. 

   

III. Criação da Rede de Inteligência para Inovação em Defesa (RIID) 

 A RIID é responsável pela coordenação da fase de “Ideação” do processo de inova-

ções em Defesa. Ela coleta e consolida as inovações sugeridas pelos diversos agentes do SIS-

Def (EMCFA, SEPROD, Forças Armadas, , BID, IES, ICT etc.). 

                                                           
60

 Estas atribuições devem ser acrescidas às tarefas dos NITs e, quando for o caso, às ICTs.  
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 A RIID recebe do EMCFA o Relatório de Necessidades Operacionais (RNOP), que 

consolida as demandas levantadas pelas Forças e inseridas em seus Planos Estratégicos. E, da 

SEPROD, recebe o REPROTEC. 

 A RIID poderá, ainda, receber e / ou motivar ideias (propostas de inovações) da BID 

(ED e EED), das IES e das redes de cooperação, constituídas pelas ICTs e outras instituições 

civis e militares. Para essa e outras finalidades, poderá criar subcomissões temáticas, constitu-

ídas por órgãos e entidades públicos e privados com o objetivo, entre outros, de: 

 a) estabelecer fluxo de troca de informações e experiências entre agentes da inovação 

em Defesa; e 

 b) analisar e aprofundar estudos e propor soluções para os assuntos apresentados; 

 Após a consolidação de todas as ideais possíveis, a RIID encaminha um relatório de 

inovações desejáveis (RID) com as proposições para a CEAI. Acredita-se que a RIID possa 

evoluir, no futuro, para a Agência de Inovação da Defesa. 

IV. Criação dos Centros de Integração de Ciência, Tecnologia e Inovação (CICTI-

Def) 

 Os Centros de Integração de Ciência, Tecnologia e Inovação (CICTI-Def) teriam a 

seguinte estrutura (Quadro 18): uma agência de inovação, com a finalidade de realizar a inte-

gração IES-BID-GOV, possibilitar a transferência de tecnologia e fazer a gestão da distribui-

ção de royalties; uma agência de produção tecnológica, onde se estabeleceriam as parcerias 

para o desenvolvimento do PRODE; e uma agência de política e estratégia, para estudos de 

políticas públicas e relações internacionais para o setor.  

 Dentre as principais atribuições do CICTI, destacam-se: 

 - realizar a articulação entre Forças Armadas, universidades e as empresas de Defesa 

para viabilizar inovações, atuando na integração das ofertas de tecnologia já desenvolvidas e 

patenteadas (disponibilidades) como na procura de oportunidades de interesse das Forças e 

das empresas (necessidades); 

 - atuar na prospecção tecnológica nas universidades, buscando levantar potenciais ino-

vações de Defesa e identificando possíveis empresas interessadas em prosseguir com o desen-

volvimento para que ela seja colocada no mercado;  

 - atuar no sentido de elaborar pedidos de patentes geradas nos IES, buscando reduzir o 

tempo disponível entre a invenção e o registro no INPI; e 
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 - Divulgar as demandas (necessidades) das Forças, permitindo ao IES a oportunidade 

para sua articulação com empresas e órgãos de fomento, visando ao desenvolvimento de uma 

determinada tecnologia. 

 

V. Criação de um Grupo de Estudos de Inovações em Defesa (GEID) 

Constituir, em caráter temporário, um grupo de estudos (GEID), com a finalidade de 

elaborar um produto doutrinário (manual ou outra publicação) sobre Inovações em Defesa. 

- O GEID deve ser constituído por uma equipe ad hoc, formada por militares e civis 

com conhecimentos em gestão de inovações. 

- A referida publicação tem o propósito de difundir a doutrina de inovação, devendo 

conter, no mínimo, os seguintes temas:  

a) Definições conceituais (inovação em Defesa, Sistema de Inovação Setorial de Defe-

sa, inovações tecnológicas e não-tecnológicas etc.); 

b) Taxonomia das Inovações; e 

c) Constituição dos Sistemas de Inovação do MD e das Forças; 

d) Rede de Inteligência  para Inovação em Defesa; 

e) Prospecção tecnológica; 

f) Autonomia tecnológica e redução do hiato tecnológico;  

g) Proteção da propriedade intelectual; e 

h) outros. 

 

VI. Baixar diretrizes para viabilizar a gestão de talentos para inovação no âmbito da 

Defesa 

As diretrizes devem conter orientações no sentido de que as Forças: 

- mantenham um banco de dados de pesquisadores e suas áreas de atuação; 

- confeccionem e mantenham atualizado um catálogo de projetos no âmbito da Defesa, 

visando à realocação de profissionais (engenheiros e tecnólogos) quando necessário; 

- ampliem gradativamente o número de vagas para civis nas ICTs e nos NITs e seus 

elos (SIT, CIT); 

- revejam os procedimentos para concessão de recompensas (de bolsas de pesquisa, 

percentagem de royalties) aos inovadores, de modo que o pagamento das mesmas seja facili-

tado e agilizado e que seja abrangente, atingindo não só civis como, também, aos militares. 
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VII. Elaboração de Plano de Desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação para 

a Defesa (PDCTI-Def) e atualização das Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação Na-

cional e da Defesa. 

Alinhado com as Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação Nacional e da Defesa 

(atualizadas), elaborar o PDCTI-Def, contendo: 

- As tecnologias de interesse da Defesa (TID); 

- O Plano de Articulação e Equipamento da Defesa (PAED); 

- O Plano de Desenvolvimento das Inovações Tecnológicas Incrementais (PDIT-

Incremental); 

- O Plano de Desenvolvimento das Inovações Tecnológicas de Ruptura (PDIT-

Ruptura); 

- O Plano de Desenvolvimento da Doutrina Conjunta do MD (PDDCMD); 

- O Plano de capacitação de pessoal, contendo as estratégias para o setor de ensino 

(Graduação; pós-graduação; programa de extensão universitária; programa de integração entre 

pesquisa básica e aplicada; e outros); 

- As diretrizes para gestão da propriedade intelectual e da prospecção tecnológica; 

- A proposta orçamentária para execução dos projetos selecionados e as orientações 

para formulação das requisições de recursos mediante o SAPID. 

 

VIII. Estratégias para o ensino militar  

a) Criação de um Grupo de Estudos para revisão do processo de avaliação nas escolas 

militares de nível superior. 

Este grupo deve ser coordenado pelo DEPENS/MD (Departamento de Educação do 

MD), com a participação de representantes das três Forças. 

A criação deste grupo visa elaborar diretrizes básicas para avaliação educacional 

nas escolas militares de nível superior, com intuito de investigar formas alternativas de avali-

ação do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o atual processo  é um fator limitante 

da inovação, pois não valoriza a criatividade e atribui o grau absoluto na avaliação, colocando 

em ordem de classificação os alunos dos diversos cursos.  

 

b) Criação do programa de aperfeiçoamento pedagógico do ensino para inovação. 

O programa deve buscar o aperfeiçoamento da sistemática de ensino e avaliação 

educacional, nas escolas militares de nível superior, visando à melhoria do processo de modo 



 

421 
 

a torná-lo dinâmico, com o aluno ocupando a posição central e estimulando o autoaprendiza-

do e a criatividade.  

O programa deverá conter as diretrizes básicas para avaliação educacional nas esco-

las militares de nível superior, sugerindo a adoção de formas alternativas de avaliação do pro-

cesso de ensino-aprendizagem, uma vez que o atual processo tornou-se um fator limitador da 

inovação, pois não valoriza a criatividade em sua plenitude. A atribuição do grau absoluto no 

processo de avaliação agrava ainda mais este quadro e, por esta razão, o programa deverá re-

ver a real necessidade de classificação dos alunos nos diversos cursos.  

 

c) Criação de cursos ou disciplinas conjuntas nas Escolas Militares de Altos Estudos. 

A criação de cursos ou disciplinas conjuntas nas Escolas de Altos Estudos seria 

uma medida muito importante para o aumento das interações no setor. A observação realiza-

da, por este pesquisador, durante quatro anos seguidos no exercício simulado conjunto anual 

entre as três Forças (AZUVER) permitiu avaliar a importância das interações para a integra-

ção entre as Forças e, principalmente, para as Inovadouts. Acredita-se que iniciativas deste 

tipo devam ser realizadas em temas relacionados às Inovatecs. A LAAD é um bom exemplo 

de que iniciativas com esta temática contribuem para ampliar o fluxo de interações. 

 

d) Oferta de cursos de especialização stricto sensu para civis e militares  

À semelhança do que vem realizando o Instituto Pandiá Calógeras no que concerne 

à especialização Lato Sensu e o Instituto Meira Mattos da ECEME, com curso de mestrado 

acadêmico, buscar ampliar a interação com outras IES e BID, ofertando maior número de 

vagas em cursos de especialização stricto sensu (mestrado e doutorado acadêmicos). Acredita-

se que os profissionais com estes cursos poderão compor os quadros de carreira da Defesa e 

ocupar postos-chave em Empresas ligadas ao setor. 

Estes cursos, além de ampliar as interações entre os agentes da inovação em Defe-

as, contribuiria para a disseminação dos conceitos de Defesa e correlatos, sob a ótica militar, 

facilitaria do intercâmbio com IES nacionais e estrangeiras e viabilização do fomento finan-

ceiro à pesquisa na área da Defesa. 

 

e) Formação de maior número de engenheiros  

A ampliação do número de formandos nos Institutos Militares de Engenharia (IME 

e ITA) iria contribui, conforme afirmou o Ministro Aloísio Mercadante, com a redução do 
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déficit de mão de obra qualificada do País. Parcela deste acréscimo poderá ou não ser absor-

vida pelo setor militar. Para isso, as Forças deverão estudar suas necessidades. O aumento de 

vagas do IME não poderá ser efetivada antes de sua transferência para o polo tecnológico do 

Exército. 

 

f) Abandono de jargões 

É preciso abandonar os jargões mencionados  no capítulo 7, item 7.1.2  Fatores Ini-

bidores , letra d) Conservadorismo, nos cursos de formação e, principalmente, nos de especia-

lização e extensão. Eles são utilizados para motivar os discentes, mas acabam induzindo à 

formação de complexos como os de Mongrel e de Clone Anfibológico. 

 

IX. Organização da agenda anual de eventos de C, T & I 

Seria interessante construir uma agenda anual de eventos de C,T&I, composta por ati-

vidades como: reuniões de Núcleos de Inovação Tecnológica militares (NIT militares), para 

coordenação de procedimentos; reuniões de Núcleos de Inovação Tecnológica civis e milita-

res (NIT civis e militares), para trocas de experiências diversas e coordenação de eventos con-

juntos; reuniões de células, elos ou seções de inovação tecnológica (CIT, Elos e SIT), com 

vistas a padronizar e integrar processos; e participação em fóruns nacionais e internacionais. 

Esta agenda deve ser divulgada de forma intensiva, de modo que alcance a todos os 

planejadores, gestores e inovadores do setor de Defesa e de outros sistemas de inovação. 

  

X. Adoção de estruturas adhocráticas para gerenciamento de projetos 

Estruturas adhocráticas, conforme preconizam  Quinn e Kimberly (1984), Cameron e 

Quinn (2011) e Mintzberg (2003), são as mais adequadas para organizações inovadoras. Elas 

são alternativas importantes para driblar os óbices apontados nos seis complexos da Defesa, 

em especial os complexos de Ocelote e de Taciturno. 

As estruturas adhocráticas na Defesa, em especial, para gestão de projetos inovadores, 

poderão fornecer maior flexibilidade, contribuindo para reduzir a diferenciação vertical, agili-

zando o processo de tomada de decisão e tornando as comunicações mais ágeis e confiáveis.   

Neste tipo de estrutura,  prevalece a interação horizontal, o que não significa que a hie-

rarquia seja renegada. Ela apenas se torna mais flexível. A estrutura que se propõe é adhocrá-

tica, porém com possibilidade de intervenção.  Ou seja, permite a centralização seletiva de 
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poder de decisão e de distribuição de recursos financeiros e uma descentralização ampla de 

meios e recursos não financeiros.  

A proposta é de que os gerentes de projetos possuam níveis hierárquicos superiores aos 

gerentes funcionais e, além disso, conforme já explicado, devem ser estabelecidos os canais 

técnicos de vinculação, que propiciam a comunicação horizontal e vertical com maior agilida-

de. 
 

    Quadro 5 – Homologia entre complexos e medidas 

Complexo Medida Sugerida 

Ocelote ou Nômadas 

VI – Gestão de Talentos  

XI – Ampliação do número de civis ou PTTC 

X – Estruturas adhocráticas 

Mongrel 

IV – Criação do CICTI-Def 

VIII – Estratégias para o ensino militar 

IX – Agenda de Eventos em C,T & I 

Clone Anfibológico 
V – Criação de Grupo de Estudo de Inovação em Defesa  

VIII – Estratégias para o ensino militar 

Taciturno 

IV – Criação do CICTI-Def 

V – Criação de Grupo de Estudo de Inovação em Defesa 

IX – Agenda de Eventos em C,T & I 

X – Estruturas adhocráticas 

Anatídeas 

V – Criação de Grupo de Estudo de Inovação em Defesa  

VI – Gestão de Talentos  

VIII – Estratégias para o ensino militar 

Langor 

I – Criação da Comissão Estratégica de Avaliação das Inovações 

II – Criação da Seção de Prospecção Tecnológica 

III – Criação da Rede de Inteligência para Inovação 

VII – Elaboração PDCTI-Def e PDDCMD 

    Fonte: Elaborada pelo autor 


