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1 INTRODUÇÃO

Movimentos de reaparelhamento de Forças Armadas dos países, por seu po-
tencial de afetar as dinâmicas geopolíticas entre os Estados, podem ter relação 
direta com os desígnios de política externa. No Brasil, um caso recorrentemente 
lembrado é a gestão do Barão do Rio Branco à frente do Ministério das Relações 
Exteriores, entre 1902 e 1912, quando a atuação do chanceler foi fundamental 
para aliar o potencial diplomático brasileiro com o poderio militar (Alsina 
Júnior, 2014). Havia, portanto, uma vinculação mais clara entre a o aparato 
militar e a inserção externa.

Entre 1930 e 1980, houve um gradual distanciamento entre a política externa 
e a agenda de defesa. Tal movimento, contudo, não ocorreu necessariamente em 
áreas de tecnologia de defesa, nas quais a preocupação com um projeto nacional 
via industrialização também convergiu com o domínio tecnológico de áreas afetas 
à defesa, tais como a nuclear e a aeronáutica (Conca, 1997; Franko-Jones, 1992). 
Após a redemocratização, em 1985, todavia, cresceu o afastamento entre essas 
agendas por diversas razões. Dentre elas, destacam-se a baixa percepção de ame-
aças externas; o modo como foi conduzida a transição democrática que, ao não 
solucionar as contendas resultantes do regime autoritário, afastou os políticos e a 
sociedade dos temas de defesa; a construção tardia do Ministério da Defesa (MD), 
que dificultou ainda mais o desenvolvimento de uma visão comum para o setor de 
defesa brasileiro; as desconfianças mútuas entre políticos, militares e diplomatas, 
bem como visões diferentes entre eles sobre inserção internacional do país durante o 
período democrático; e, por fim, a existência de um corpo diplomático profissional 
e forte com uma cultura institucional pouco afeta ao uso da força. 
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Nos últimos anos, a partir da publicação da primeira Estratégia Nacional de 
Defesa (END),4 em 2008, esse processo parece estar gradualmente em transição. 
O novo documento, ao alinhar a estratégia de defesa com a de desenvolvimento, 
apresentou uma renovada preocupação com o setor de defesa, destacando, inclusive, 
convergências importantes com a política externa do período. Foi a partir desse 
período que surgiram novos programas de reaparelhamento das Forças Armadas 
brasileiras, a maior parte deles consolidada por meio de parcerias internacionais 
com países detentores de tecnologia avançada. A construção de submarinos con-
vencionais e de um submarino nuclear; a aquisição de aviões de caça; e a construção 
de sistemas de monitoramento de fronteiras são alguns exemplos. 

Desde então, entende-se que há um grande potencial de ampliar a interação 
entre a política externa brasileira, a defesa nacional e a agenda tecnológica. Faz-se, 
portanto, mister compreender de que forma as relações entre esses três setores 
foram alteradas ao longo do tempo. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo será 
apresentar as interações entre a política externa brasileira e a agenda tecnológica de 
defesa no período entre 2008 e 2015. Para tanto, analisaremos essas relações por 
meio de um estudo de caso a partir do programa de reaparelhamento da aviação 
de caça da Força Aérea Brasileira (FAB), o programa F-X2. 

Orientamo-nos pela seguinte pergunta de pesquisa: como a política externa 
brasileira influenciou o processo decisório da aquisição dos novos aviões de caça 
brasileiros? Partimos do pressuposto de que, na última década, a relação entre as 
agendas da política externa e da defesa tem se ampliado e que um dos principais 
exemplos são os programas de aquisições e capacitação tecnológica no setor de defesa. 
Desse modo, argumentamos que o status do relacionamento bilateral do Brasil com 
países detentores da tecnologia de aviação de caça – em especial, Rússia, França, 
Estados Unidos e Suécia – afetou o direcionamento do processo de negociação 
e, portanto, ilustra imbricações entre política externa e defesa em diversos níveis. 

O trabalho está dividido em cinco seções, além desta introdução e das con-
clusões. Na segunda parte, tratamos de questões conceituais sobre a relação entre 
política externa e processos de aquisição e desenvolvimento de armamentos. Na 
terceira, apresentamos um breve histórico da relação entre a agenda tecnológica 
de defesa e a política externa brasileira. Na quarta, expomos o contexto nacional e 
internacional referente ao período do programa F-X2. Na quinta parte, analisamos 
o status de três relações bilaterais que afetaram a decisão de aquisição dos caças: 
Rússia, França e Estados Unidos. Por fim, apresentamos as condicionantes e os 
resultantes da parceria estratégica entre Brasil e Suécia na construção dos aviões 
de caça Gripen NG.

4. A END foi revisada em 2012 e atualmente a revisão de 2016 encontra-se em processo de aprovação.
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2  POLÍTICA EXTERNA E PARCERIAS INTERNACIONAIS EM PROGRAMAS 
TECNOLÓGICOS DE DEFESA

Há historicamente uma relação estreita entre transferências de armamentos5 e política 
externa. Ao longo dos séculos, materiais de defesa configuraram-se como recursos 
para a consecução de objetivos de Estados e agrupamentos políticos nas relações 
internacionais. Dado seu alto valor agregado e potencial de afetar as dinâmicas 
de poder entre os países, transações desses equipamentos detêm simultaneamente 
um caráter econômico e estratégico. Enquanto, de um lado, empresas produtoras 
buscam maximizar seus lucros, de outro, são influenciadas por decisões e interesses 
de seus países de origem6 (Moraes, 2011; Krause, 2006). Nesse sentido, as bases 
industriais de defesa, aqui entendidas como o conjunto de empresas que fornece 
bens e serviços militares (Andrade, 2016; Dunne, 1995), detêm caráter comercial 
e estratégico aos Estados e, portanto, podem apresentar relações estreitas com 
decisões de políticas externas. 

Muito embora essa interação seja passível de ocorrer em qualquer Estado 
que procure promover seus interesses na arena global, há limites decorrentes de 
uma estrutura de mercado oligopolizada no comércio de equipamentos de defesa. 
Segundo Krause (2006), alguns elementos são definidores do sistema internacional 
de transferências de armamentos. Dentre eles, destaca-se a grande variação entre 
países nas capacidades de produção doméstica, de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), de demanda estatal, e, por fim, de potencial exportador. Dunne (1995), 
por sua vez, apresenta algumas características adicionais da área que definem as 
agências estatais (civis e militares) como os principais compradores e promotores 
do setor: a ênfase na fronteira tecnológica; o risco proveniente de um investimen-
to predominantemente estatal em P&D; cláusulas contratuais complexas dada a 
ausência de competição interna; e uma relação muito próxima entre burocratas 
do Estado e representantes das empresas de defesa.

A partir desse conjunto de fatores, nota-se que o mesmo atributo político que 
baliza as transações também determina os principais exportadores – que, no geral, 
são grandes economias, com ampla capacidade de P&D e interesses estratégicos 
bem delineados. Entre 2011 e 2016, por exemplo, os Estados Unidos e a Rússia 
mantiveram ampla fatia do mercado global, com respectivamente 33% e 23%, 
seguidos por China (6,2%), França (6,0%), Alemanha (5,6%) e Reino Unido 
(4,6%), conforme ilustra a tabela 1. No período, o Brasil representou apenas 
0,2% das exportações globais, a mesma parcela de República Tcheca e Romênia 
(Fleurant et al., 2017). 

5. Armamentos também são comumente referenciados como produtos de defesa ou material de emprego militar. 
6. Nesse sentido, Krause (2006) define que há três questões fundamentais ligadas à transferência de material bélico 
entre os países: i) as forças econômicas que regulam a distribuição de produtos entre os Estados; ii) a busca de poder 
pelos Estados; e iii) o potencial catalisador de produtos e da inovação no setor militar.
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TABELA 1
Os 25 maiores exportadores de armamentos do mundo
(Em %)

Parcela das exportações globais

2012-2016 2007-2011

Estados Unidos 33 30

Rússia 23 24

China 6,2 3,8

França 6 6,9

Alemanha 5,6 9,4

Reino Unido 4,6 3,9

Espanha 2,8 2,9

Itália 2,7 2,4

Ucrânia 2,6 1,9

Israel 2,3 2,2

Holanda 1,9 2,4

Suécia 1,2 2,0

Coreia do Sul 1,0 0,9

Suíça 1,0 1,2

Canadá 0,9 1,0

Turquia 0,7 0,3

Noruega 0,6 0,5

Belarus 0,4 0,4

África do Sul 0,3 0,5

Austrália 0,3 0,3

Finlândia 0,3 0,2

República Tcheca 0,2 0,1

Brasil 0,2 0,3

Romênia 0,2 0,0

Polônia 0,1 0,3

Fonte: Fleurant et al. (2017).

No concernente ao conteúdo das transações, houve uma alteração no pe-
ríodo posterior à Guerra Fria. Durante a tensão bipolar, além do provimento de 
segurança externa, outra importante justificativa para a manutenção de amplas 
bases industriais de defesa era o efeito spin off. Ou seja, argumentava-se que havia 
um potencial de transbordamento do conhecimento militar para diversas áreas 
civis (Dagnino, 2008). No pós-Guerra Fria, com o crescimento da prevalência 
do setor civil sobre o militar na dinâmica do efeito transbordamento, a noção 
de autonomia estratégica estatal transitou de uma lógica de pleno comando de 
todo o ciclo tecnológico para outra de controle restrito a sistemas avançados de 
armas (Dunne, 1995; Brauer, 2007). Nesse período, tem crescido o efeito spin 
in, ou seja, tecnologias comerciais estão transbordando mais da área civil para a 
militar do que o movimento reverso (Squeff, 2016, p. 66-67). 
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Portanto, torna-se cada vez maior o papel das tecnologias, dos sistemas 
complexos e do conhecimento no mercado global de armamentos (Brauer, 2007). 
No novo contexto global, não são apenas as vendas que importam, mas também 
o consequente treinamento de pessoal para o manuseio dos novos sistemas e a 
adequação das aquisições às infraestruturas pré-existentes (Leske, 2016). Daí 
emerge a principal consequência para os países em desenvolvimento: a dificul-
dade de acesso a tecnologias estratégicas para a defesa defronte às necessidades 
de modernização de suas Forças Armadas. O dilema para esses Estados reside 
justamente em como equalizar uma produção nacional, sob um contexto eco-
nômico de crescente pressão por equilíbrio fiscal e globalização comercial, com 
a necessidade de manter certos níveis de domínio tecnológico, inseridos em um 
mercado com amplas barreiras à entrada de novos atores e difícil difusão de tec-
nologias7 (Franko, 2014; Brauer, 2007). 

De modo a dirimir os efeitos que a dependência externa produz e lograr 
obter dividendos estratégicos dessas transações, países em desenvolvimento 
buscam meios de obter tecnologias que, de outra maneira, estariam restritas 
às grandes potências. Alguns dos principais mecanismos são a coprodução, 
também conhecida como joint-venture; as aquisições de licenças; a produção 
subcontratada; e os acordos de compensação tecnológica, conhecidos como 
offset (Leske, 2016). A despeito da estratégia dispendida, parcerias interna-
cionais com países detentores de tecnologias avançadas de defesa são um 
mecanismo fundamental. 

Alguns exemplos emblemáticos desse processo são os casos da África do Sul, 
do Brasil e da Índia. Os governos da Índia e da Rússia, por exemplo, firmaram 
uma parceria para o desenvolvimento do míssil de cruzeiro de curto alcance 
BrahMos, a partir de cooperação entre a indiana Defense Research and Develo-
pment Organization (DRDO) e a russa Federal State Unitary Enterprise NPO 
Mashinostroyenia (NPOM). Os mesmos dois países também celebraram um 
acordo para o desenvolvimento do avião de caça de quinta geração Sukoi/HAL. 
A África do Sul firmou acordos com os Emirados Árabes Unidos (EAU), a partir 
do Paramount Group, para a construção do avião de reconhecimento AHRLAC. 
Por fim, cabe destacar também o papel importante de parcerias entre países em 
desenvolvimento, tal como foi o caso do Míssil Ar-Ar A-Darter, resultado de 
um projeto comum entre Brasil e África do Sul. 

7. Franko (2014) considera a existência de um “trilema da modernização de defesa”. Em sua concepção, é impossível 
obter simultaneamente três fatores, a saber: i) globalização da tecnologia e produção, ou seja, material na fronteira 
tecnológica; ii) estabilidade econômica; e iii) autonomia plena na esfera securitária.
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3  ASPECTOS HISTÓRICOS E INSTITUCIONAIS DA INTERAÇÃO ENTRE A 
POLÍTICA EXTERNA E A AGENDA TECNOLÓGICA DE DEFESA NO BRASIL

No Brasil, a interação entre a política externa e a tecnologia de defesa teve um papel 
importante em diversos momentos da história. Nos principais deles, as parcerias 
internacionais foram fator fundamental dessa agenda. Essa relação oscilou, sendo 
ora mais, ora menos explícita. O mesmo não se pode dizer sobre a articulação 
entre as políticas externa e de defesa no país de modo mais abrangente, uma vez 
que, durante o século XX, esses dois vetores da ação internacional do país foram 
distanciando-se. No âmbito de uma agenda de desenvolvimento industrial e tecno-
lógica com impactos na defesa, porém, mantiveram-se convergências até meados da 
década de 1990, caminhando em conformidade ao objetivo estratégico brasileiro 
de industrialização e redução da dependência externa.

O início dessa agenda remonta à década de 1930 na gestão de Getúlio Vargas. 
No período, a construção de um parque industrial nacional foi o mote da política 
externa brasileira. O momento de maior relevância para o que posteriormente seria 
uma agenda de tecnologia de defesa deu-se antes da Segunda Guerra Mundial, 
quando o governo Vargas orientou a política externa a partir de uma “equidistância 
pragmática” entre, de um lado, os Estados Unidos e, de outro, a Alemanha (Moura, 
2012). Tal postura permitiu que o país obtivesse ganhos materiais e econômicos 
de ambos os países. Posteriormente, a decisão brasileira de opor-se às potências do 
Eixo, além de seu efeito de prover avanços doutrinários e operacionais às Forças 
Armadas brasileiras, resultou também na barganha com os Estados Unidos para a 
instalação da Companhia Siderúrgica Nacional. 

A relação entre a política externa e uma agenda industrial de defesa também 
pode ser observada no segundo governo Vargas. Naquele contexto, o Brasil logrou 
intensificar a parceria com os norte-americanos para obter avanços em áreas estra-
tégicas. Em 1951, por exemplo, foram iniciados os trabalhos da Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico (CMBEU),8 que visava 
obter recursos para o financiamento da infraestrutura para o desenvolvimento 
nacional e abrir o canal de comunicações para ganhos para o fortalecimento da 
relação. No mesmo ano, o governo criava o Conselho Nacional de Pesquisas9 
(CNPq) como mecanismo para expandir a capacidade de pesquisa tecnológica 
nacional, em especial, na área nuclear. Pelo prisma da defesa, em 1952, o Brasil 
assinou o Acordo Militar com os Estados Unidos, de modo a obter repasses de 
material bélico moderno recentemente utilizado na guerra.  

8. A CMBEU foi negociada entre o fim do governo Dutra e o início da gestão Vargas. Em 1951, o secretário adjunto 
para Assuntos Latino-Americanos dos Estados Unidos, Edward Miller, visitou o Brasil com a promessa de estabelecer 
uma linha de financiamento e uma agenda comum. A proposta estabelecia como prioridades a agricultura, a energia 
e os transportes (Dalio e Miyamoto, 2010). 
9. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico a partir de 1974.
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Um terceiro momento importante de interação entre a política externa e a 
tecnologia de defesa ocorreu no regime militar. Entre as décadas de 1960 e 1970, o 
Brasil continuou seu processo de industrialização, buscando obter capacidades em 
diversas áreas, dentre elas, na indústria de defesa. O país passou, portanto, a investir 
no desenvolvimento de tecnologias endógenas para reduzir sua dependência. Dentre 
as áreas de interesse para a defesa, no período, o Brasil incentivou a emergência das 
áreas aeronáutica e nuclear, ambas com apoio de parcerias internacionais. 

As relações com a França e com a Alemanha foram fundamentais nesse contex-
to. O corpo técnico da Embraer, por exemplo, foi resultado de estudantes enviados 
a universidades francesas a partir de financiamento governamental (Miranda, 2007). 
No que concerne às relações brasileiro-alemãs, as interações com o país foram fun-
damentais para que o Brasil avançasse na tecnologia nuclear. Quando, a partir de 
1968, os Estados Unidos ampliaram sua pressão sob a proliferação nuclear a partir 
do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), o governo brasileiro negou-se à 
assinatura do acordo e optou por não mais ser um importador de tecnologias. À 
época, a assinatura do Acordo Nuclear com a República Federal da Alemanha, 
em 1975, foi fundamental para esse desenvolvimento. O período também foi o 
alvorecer de importantes empresas de defesa do Brasil, como a Embraer. A Engesa 
e a Avibrás surgiram sob os marcos da interação entre o capital estatal e privado 
para a indução do desenvolvimento de tecnologias nacionais (Franko-Jones, 1988). 
No âmbito da política externa, a decisão de denunciar unilateralmente ao acordo 
militar com os Estados Unidos, em 1974, foi fundamental para que o processo de 
equipamento das Forças Armadas se voltasse aos produtos nacionais em desenvol-
vimento (Cervo e Bueno, 2015; Visentini, 1998).

No início do período democrático, por sua vez, essa interação entre a agenda 
tecnológica de defesa e a política externa fragilizou-se. O principal fator foi a re-
dução dos poucos pontos de convergência e de contato entre as políticas externa 
e de defesa no Brasil. “Destino das paralelas” e “síntese imperfeita” foram alguns 
dos conceitos apresentados para descrever essa situação de desencontro10 (Alsina 
Júnior, 2006; Saint-Pierre, 2009). No geral, fatores como a desconfiança entre 
civis e militares após a transição democrática, a proeminência do Itamaraty na 
agenda internacional brasileira, e os desafios de integração entre as três Forças 
Armadas foram óbices para essa integração. Exemplos dessa dissonância entre a 
agenda estratégica de defesa e de política externa são a derrocada da Base Indus-
trial de Defesa brasileira; as divergências sobre o emprego das Forças Armadas em 

10. Alsina Júnior (2006) identifica vários momentos, em sua obra, quando as Forças Armadas e o Itamaraty divergiram 
na formulação de questões atinentes à ação externa brasileira. Saint-Pierre (2009) destacou que um dos fatores da 
baixa articulação entre as duas políticas era justamente a proeminência institucional que o Ministério das Relações 
Exteriores deteve sobre outros atores, dentre eles, o Ministério da Defesa.  
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operações de paz; e a ratificação do TNP11 (Alsina Júnior, 2006; Moraes, 2011; 
Andrade et al., 2016).

A partir da segunda metade da década de 2000, o perfil do relacionamento 
entre as duas políticas alterou-se gradualmente, produzindo reflexos para a agenda 
tecnológica de defesa brasileira. Uma conjugação de interesses políticos internos e 
de um ambiente internacional favorável permitiu um renovado olhar para a defesa. 
Pelo prisma da ação externa, o Brasil adotou uma política externa visando à proje-
ção internacional, que permitiu algumas convergências de agendas, como em sua 
atuação na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) e 
na criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) no âmbito da União 
de Nações Sul-Americanas (Unasul), como foro regional para debates na área de 
defesa (Okado, 2013). 

Por parte das burocracias, a liderança assumida pelo país na operação de paz 
no Haiti (Minustah), desde 2004, e a END, de 2008, aperfeiçoaram a institucio-
nalização do novo MD (criado em 1999) – que ampliou sua atuação internacional 
e suas interações com o Itamaraty e os órgãos de governo; concomitantemente, 
o MRE também gradualmente passava por mudanças institucionais para abrigar 
questões de segurança e defesa (Villa e Viana, 2010; Vaz, 2014). Por parte dos 
setores empresariais e da sociedade civil, houve uma “pluralização de atores” inte-
ressados por defesa, seja no governo, seja na sociedade, seja no setor empresarial 
– cujo principal reflexo foi o engajamento de novos stakeholders, como grandes 
empresas para a defesa, novos centros de estudos civis de defesa e outras áreas de 
governo (Lima, 2015). No setor empresarial, por exemplo, a criação de Comitês de 
Indústria de Defesa (Comdefesa) no âmbito das federações regionais de indústria,12 
como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o surgimento 
de novos setores de empresas voltados para a defesa, como a Embraer Defesa e 
Segurança (EDS). 

Desse modo, alguns dos principais exemplos de aumento de articulação entre 
as duas políticas foram a participação brasileira na Minustah e a criação do CDS. 
O principal motor dessas mudanças, ainda que não o único, foi o ciclo iniciado a 
partir da END, cujo principal eixo estratégico era a “reorganização da indústria de 
defesa”. Nesse contexto, foram criados diversos programas estratégicos efetuados a 
partir de joint-ventures e acordos de offset, ancorados em importantes parcerias inter-
nacionais. Alguns importantes exemplos são: i) o Programa de Desenvolvimento de 

11. No concernente à Base Industrial de Defesa, a principal divergência refere-se ao fato de que, de um lado, o governo 
buscava reequilibrar as contas nacionais e desenvolver uma agenda externa de credibilidade, enquanto, de outro, as 
Forças Armadas ainda buscavam construir capacidades próprias e as empresas nacionais do setor entravam em crise. 
12. Além da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), a Federação das Indústrias do Estado 
de Santa Catarina (Fiesc) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) também criaram seus 
respectivos comitês de defesa e segurança (Comdefesa). 
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Submarinos (Prosub), que prevê a fabricação de quatro submarinos convencionais 
e um submarino de propulsão nuclear, em parceria com a França desde 2008; ii) 
o avião cargueiro KC-390, produzido pela Embraer, em parceria com Portugal, 
Argentina e República Tcheca; iii) o blindado Guarani, produzido pelo Exército 
brasileiro em parceria com a empresa italiana Iveco; e iv) o programa de aquisição 
de aviões de caça para a FAB, F-X2, em parceria com a Suécia. 

No conjunto desses programas, as relações bilaterais com os países em questão 
foram e continuarão a ser por muitos anos elementos fundamentais desses novos 
projetos de defesa com teor tecnológico. A agenda tecnológica no setor de defesa 
tem, portanto, potencial para imbricar-se com interesses de política externa do 
país. É preciso, todavia, compreender como o status de parcerias e das relações 
bilaterais no contexto da política externa brasileira pode influenciar decisões e 
o desenvolvimento de agendas de tecnologia de defesa para o Brasil. Por isso, na 
próxima seção, o foco será o estudo de caso do programa F-X2 a partir dessa ótica. 

4 O CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PROGRAMA F-X2

Em fins da década de 1990, a FAB encontrava-se com um deficit em sua aviação 
de caça. No período, o Brasil ainda contava com aeronaves adquiridas entre 1975 
e 1985, como os Mirage III e variantes da Northtrop F-5 modernizadas. Nesse 
contexto, foi anunciado o programa F-X em 1997 – parte de um projeto mais 
amplo denominado Plano Fênix. O objetivo do F-X era renovar a aviação de caça 
da FAB e da Marinha do Brasil, incluindo a aquisição, até 2005, de um conjunto 
de 12 a 24 caças multiemprego. Segundo a mensagem enviada ao Congresso 
Nacional, em 1999: 

o Plano Fênix tem também o objetivo de fortalecer a indústria nacional, gerando 
empregos, propiciando a aquisição de tecnologia e reduzindo a dependência externa 
em área tão sensível e estratégica. Em sua primeira fase, o programa de reequipamento 
contempla, dentre outros, os seguintes projetos: término da implantação da aeronave 
A-1 (AM-X); aeronave leve de ataque AL-X; modernização das aeronaves F-5 E/F; 
aeronave de patrulha marítima P-X; aeronave leve de transporte CL-X; aeronave de 
superioridade aérea F-X (Brasil, 1999, p. 261, grifos nossos).

Os estudos para a aquisição de novos aviões para a FAB datavam de 1992 
sob os auspícios do então Ministério da Aeronáutica. Formalmente as discussões 
ocuparam espaço na agenda nacional a partir de 1995, ainda antes da publicação 
da primeira Política de Defesa Nacional (PDN) em 1996. No ano 2000, o governo 
brasileiro publicou o Programa de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (PFCEAB), 
que mantinha o objetivo de reaparelhamento e fornecia as bases para a realização 



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

518 | 

da licitação internacional do programa F-X – aberta oficialmente em 2001.13 Po-
rém, a compra seria adiada novamente no início de 2003. Segundo o ministro da 
Defesa à época, José Viegas Filho, a decisão “se deve fundamentalmente ao fato 
de que há uma necessidade mais premente de concentração de gastos nas áreas 
sociais, sobretudo no início do governo, que se caracteriza pelo combate à fome e 
pelos projetos sociais” (Silveira e Rodrigues, 2003). 

Havia cinco empresas na disputa da licitação. As russas MAPO/Mikoyan, 
com o MIG-29, e Rosoboronexport, com o Sukhoi-35. Os Estados Unidos foram 
representados pela Lockheed Martin, com seus F-16C Falcon. Por parte de empresas 
europeias, havia a sueca Saab, com o JAS-39 Gripen C, e a francesa Dassault em 
associação com a Embraer, com seus Mirage 2000-5 Mk2. Porém, após sucessivos 
adiamentos, a FAB anunciou oficialmente o fim da licitação em 2005.

Como forma de solucionar o problema da obsolescência e da degradação, o 
Brasil adotou uma solução alternativa: adquirir aviões usados. Estiveram em disputa 
a compra dos aviões Atlas Cheetah da África do Sul, F-16A da Holanda, Kfir C-10 
de Israel, Mirage 2000-5 da França ou Sukhoi SU-27 da Rússia, conforme ilustra 
o quadro 1. Em 2005, a FAB optou pelos Mirage 2000-5, reduzindo o custo esti-
mado de US$ 700 milhões do programa F-X para meros US$ 171 milhões (Brasil 
compra..., 2005; Dias Júnior e Porto, 2010). O processo resultou na compra de 
doze dessas aeronaves, anunciada pelo presidente da República em setembro de 
2006. Desse modo, devido à indecisão com relação ao reaparelhamento, a única 
contribuição efetiva do programa F-X para a aviação brasileira foi a modernização 
dos F-5 e a aquisição de Mirage 200014 – obsoletos e entregues apenas em 2007 
(Panazzolo Neto, 2013). 

QUADRO 1
Lista de aeronaves de caça para a solução emergencial da FAB

Aeronave Empresa País de origem Período de produção

Atlas Cheetah Atlas Aircraft Corporation África do Sul 1986-2008

F-16A Lokcheed Martin Holanda 1978-

Kfir C-10 Israel Aircraft Industries Israel 1976-

Mirage 2000-5 Dassault Aviation França 1978-2007

Sukhoi SU-35 Komsomolski-on-Amur Aircraft Production Rússia 1982-

Elaboração dos autores.

13. Cabe destacar que o Plano Fênix era muito mais abrangente e tinha um conjunto de outros objetivos além da 
aquisição de caças de superioridade aérea. Finda a década de 1990, apenas o programa F-X foi mantido e os demais 
objetivos do Plano Fênix foram abandonados. 
14. Os Mirage 2000 foram desativados em 2013 e substituídos pelos F-5 modernizados. Aqueles são mais potentes, 
atingindo aproximadamente 2,2 vezes a velocidade do som, enquanto os F-5 chegam a apenas 1,9 vez (Stochero, 2013).
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Dois anos depois, o projeto foi reativado sob a alcunha de programa F-X2.15 
O contexto político das negociações guardou um conjunto de particularidades. 
Primeiramente, a América do Sul era marcada por um grande aumento dos gas-
tos militares e aquisições de armamentos, conforme ilustrado pelo gráfico 1. O 
amplo crescimento econômico, a melhoria dos indicadores macroeconômicos e 
o início de um novo ciclo de obsolescência no material de defesa desses países 
foram os principais motivadores desse movimento (Villa, 2008; Panazzolo Neto 
e Okado, 2013). Entre 2000 e 2010, por exemplo, Equador, Colômbia, Chile 
e Brasil ampliaram seus gastos com defesa em um volume de, respectivamente, 
272%, 100,4%, 83,6% e 54,6%, enquanto a média mundial crescera em apenas 
90%. No concernente às aquisições, o volume passou de uma média de 1,5% das 
importações globais, entre 2001 e 2005, para 4%, entre 2006 e 2010. O Brasil foi 
o maior importador, apresentando um crescimento de 436%, em comparação com 
os 366% do Equador e os 359% da Venezuela16 (Panazzolo Neto e Okado, 2013). 

GRÁFICO 1 
Aquisições de armamentos de países da América do Sul (2000-2010)
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 Fonte: Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), 2016. Disponível em: <https://goo.gl/tfIz8W>. Acesso em: 15 dez. 2016.
 Elaboração: Panazzolo Neto e Okado (2013, p. 485).
 Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude 

das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

15. O nome sinaliza a continuação do projeto F-X.  
16. Apesar do grande crescimento nos gastos militares, autores como Villa (2008) e Panazzolo Neto e Okado (2013) 
argumentam que não se tratou de uma corrida armamentista na região, apenas de um novo ciclo de reaparelhamento 
assentado em um amplo crescimento econômico dos países da região. 
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Em segundo lugar, na política externa, o Brasil adotou uma estratégia de 
caráter mais assertivo. Segundo Vigevani e Cepaluni (2007), o país optou pela 
adesão a regimes internacionais e regionais a partir de alianças Sul-Sul e por 
acordos com parceiros não tradicionais, pois acreditava que poderiam reduzir as 
assimetrias com Estados mais poderosos e aumentar sua capacidade negociadora. 
Alguns exemplos foram a criação de grupos como o G20 Agrícola no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio (OMC),17 o Fórum IBAS (G-3),18 o BRICS19 
e as Cúpulas América do Sul-Países Árabes e América do Sul-África. 

De um lado, o Brasil ampliava sua presença internacional criando novas 
embaixadas, postos no exterior e ampliando seus gastos com cooperação técnica 
internacional, principalmente em países da África e da Ásia. De outro, ampliava 
a assertividade na demanda por reformas na representatividade de organismos 
internacionais, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Uni-
das (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial; e nas 
negociações econômicas internacionais, como a Área de Livre-Comércio entre 
as Américas (Alca), a Rodada Doha da OMC e as negociações Mercosul-União 
Europeia (Ramanzini Júnior, 2010). 

No âmbito da política econômica, houve transições no período 2007-2014. 
À época, o Ministério da Fazenda e o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) passaram a ser comandados por economistas de filiação 
desenvolvimentista,20 que lograram ampliar os investimentos públicos. Por isso, 
o Brasil se propôs a expandir de modo significativo os gastos do governo com o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ainda assim, entre a extinção do 
F-X e o anúncio do F-X2, o contexto não se apresentava necessariamente favorável 
a aquisições militares de grande monta. Naquele momento, o MD era o epicentro 
de uma tensão política. A aviação civil, ainda vinculada ao órgão, vinha apresen-
tando problemas, com acidentes aéreos recorrentes, atrasos em voos e greves dos 
controladores de voo. Esse processo reduzia a capacidade do MD de focar-se em 
uma agenda exclusivamente de defesa (D’Araujo, 2010; Lima, 2015).

A conjuntura de crises permitiu ao novo ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
propor uma ampla agenda de reformas para o setor de defesa,21 apontando a neces-

17. Grupo de países em desenvolvimento que atuou nas negociações da Rodada Doha com o intuito de aproximar as 
posições nas decisões.
18. Fórum composto por Índia, Brasil e África do Sul, criado em 2003.
19. Grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criado em 2007. A África do Sul foi incluída apenas 
em 2011.
20. A saída de Antônio Palocci do Ministério da Fazenda e sua substituição por Guido Mantega, em 2006, assim como a 
entrada de Luciano Coutinho no BNDES marcaram uma inflexão gradual de perspectivas na agenda econômica brasileira. 
21. Dentre as mudanças empreendidas entre 2007 e 2014, destaca-se a reestruturação organizacional do MD, crian-
do novos órgãos como o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), a Secretaria-Geral (SG) e o Instituto 
Pandiá Calógeras (IPC). Do ponto de vista jurídico-normativo, foi publicada a Lei Complementar no 136, de 25/8/2010, 
reestruturando as funções das Forças Armadas e apresentando a necessidade de publicação de uma Política Nacional 
de Defesa (PND), uma END e um Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN) a cada quatro anos.  
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sidade de debelar a crise aérea, criar um plano estratégico para o setor e consolidar 
o controle civil sobre o MD (Brasil, 2010, p. 155). Essa agenda reformista seria 
condensada em uma nova diretriz para a área, a END, que apresentava, entre seus 
eixos estratégicos,22 o interesse na reorganização da Base Industrial de Defesa. 
Segundo o próprio ministro, “o domínio de tecnologia é um objetivo consistente 
na manutenção da capacidade dissuasória”, porém, “nesse primeiro momento, não 
se pode considerar a hipótese de investir recursos e tempo no desenvolvimento de 
tecnologias já disponíveis no mercado internacional” (Jobim, 2008, p. 13). Daí 
emergia o novo intuito de focar-se em aquisições de armamentos que pudessem 
capacitar a Base Industrial de Defesa no desenvolvimento de tecnologias. 

É nesse contexto de aumento de gastos militares na América do Sul, asser-
tividade no setor externo, mais espaço orçamentário para investimentos estatais 
e reorganização do setor de defesa que a proposta de reaparelhamento da FAB 
foi retomada.23 Sob a alcunha de projeto F-X2, a transferência de tecnologia e de 
acordos de offset tornou-se um dos principais focos da avaliação das propostas. A 
reativação do projeto previa a compra de 36 aeronaves, em um valor estimado de 
US$ 2,2 bilhões, sem se ater necessariamente a uma licitação internacional. Ou 
seja, a escolha seria fundamentalmente baseada em critérios de segurança nacional 
(Revista Força Aérea, 2007/2008, p. 16 apud Silva, 2015, p. 315). 

Para tanto, a Comissão Gerencial do projeto F-X2 submeteu um request for 
information (RFI) para seis empresas estrangeiras: a estadunidense Boeing, com 
seu F/A-18 Super Hornet; a francesa Dassault, com seu Rafale; o consórcio eu-
ropeu Eurofighter, com seu Typhoon; a norte-americana Lockheed Martin, com 
seu F-35 Lightning II/Joint Strike Fighter;24 a russa Rosoboronexport, com seu 
Sukhoi Su-35; e a sueca Saab, com seu Gripen NG. Assim, iniciava-se um longo 
processo técnico e político com um grande volume de idas e vindas, cuja decisão se 
estenderia até 2013, mas cujas consequências repercutirão ainda por muitos anos. 

22. A END de 2008 está dividida entre três eixos estruturantes: i) reorganização das Forças Armadas; ii) revitalização 
da Base Industrial de Defesa; e iii) serviço militar obrigatório. O texto também define três setores estratégicos para o 
país: o cibernético, o espacial e o nuclear.   
23. A proposta de ampliação de investimentos estatais do governo resultou em iniciativas como o Plano de Aceleração 
de Crescimento e o Plano de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Nesse período, o governo adotou políticas que geraram 
o aumento da participação do Estado na economia por políticas protecionistas e de substituição de importações, do 
aumento da intervenção estatal em obras de infraestrutura e da expansão do mercado doméstico (Berringuer, 2014). 
24. Cabe destacar que a FAB solicitou um RFI à Lockheed Martin solicitando informações sobre o F-35 Lightning II. 
A empresa, todavia, respondeu oferecendo o F-16 em vez do avião solicitado (Lockheed..., 2008). Nesse sentido, a 
despeito do pedido inicial, foi o F-16, e não o F-35, que seguiu na licitação brasileira.  
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QUADRO 2 
Lista de aeronaves para o projeto F-X2

Aeronave Empresa País
Período de 
produção

Características

F/A-18 Super Hornet Boeing Estados Unidos 1995- Caça multipropósito bimotor

F-16 Fighting Falcon
General Dynamics/
Lockheed Martin

Estados Unidos 1973- Caça multipropósito monomotor

Typhoon Eurofighter Europa 1994- Caça multipropósito bimotor

Rafale Dassault Aviation França 1986- Caça multipropósito bimotor

Sukhoi Su-35 Rosoboronexport Rússia 2008-
Caça multipropósito de supe-
rioridade aérea bimotor

Gripen NG Saab Suécia 2014- Caça multipropósito monomotor

Elaboração dos autores.

Compreendido o contexto da ativação do projeto F-X2, na próxima seção, 
analisamos três relações bilaterais que ilustram nosso argumento central. Em 
diversos e diferentes momentos da negociação, destacamos que movimentos da 
política externa foram importantes para a seleção ou descarte de algumas opções 
para o reaparelhamento da aviação de caça brasileira. 

5  RELAÇÕES BILATERAIS E NEGOCIAÇÕES PARA AQUISIÇÕES DE AVIÕES DE 
CAÇAS: INTERAÇÕES ENTRE DEFESA E POLÍTICA EXTERNA

5.1 Relações Brasil-Rússia (2007-2008)

A primeira relação bilateral de relevância para o país no contexto do programa 
F-X2 foi com a Rússia. A agenda entre os dois países vinha gradualmente evo-
luindo desde meados da década de 2000, mas foi sobre o âmbito plurilateral, a 
partir da coalizão BRIC – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China –, que 
os contatos se ampliaram. Brasil e Rússia defenderam, no período entre 2007 e 
2010, reformas na governança global. Tanto para o governo russo quanto para o 
brasileiro, ainda que por razões distintas, o discurso reformista nas organizações 
era interessante. O Brasil buscava ampliar seu papel nos organismos decisórios 
internacionais e ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança da 
ONU, enquanto a Rússia tinha um interesse mais explícito de contrabalancear os 
Estados Unidos (Flemes, 2010). 

Uma das principais agendas entre os dois países foi de fato a construção dos 
BRIC. Sob essa retórica diplomática reformista, entre 2006 e 2007, Brasil, Rússia, 
Índia e China reuniam-se à margem das assembleias gerais da ONU, iniciando con-
versações. Desse modo, em maio de 2008, ocorria a primeira reunião de ministros 
das Relações Exteriores dos BRIC, buscando construir uma agenda comum. Ainda 
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assim, é importante destacar uma melhoria gradual da relação bilateral. Desde 2005, 
os dois países já haviam assinado uma parceria estratégica bilateral e, em 2008, 
definiram as linhas de ação nos marcos da cooperação espacial, estratégico-militar, 
cultural e de investimento (Vaz, 2014; Numair, 2009). 

O fato de a Rússia lograr se contrapor à posição dos Estados Unidos em 
algumas agendas se refletia em seu relacionamento com outras regiões. Não seria, 
portanto, o papel do país na nova coalizão em curso ou a parceria estratégica com 
o Brasil que causaria desconfianças dos norte-americanos, mas sim os movimen-
tos estratégicos russos. Tratava-se de um contexto de crescente desconfiança de 
norte-americanos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) com 
a Rússia, especialmente após a ação militar russa sob a Geórgia e a anexação do 
território da Ossetia do Sul, no início de 2008. 

Nesse contexto, o governo russo apresentava-se como uma opção viável 
para parcerias de cooperação em defesa e de aquisições de armamentos àqueles 
distantes dos Estados Unidos. A Venezuela foi um dos principais exemplos.25 
Com uma retórica conflitiva com os Estados Unidos e sob embargo de compras 
de armamentos, desde 2005, o país já havia adquirido 100 mil fuzis Kalashnikov 
automáticos AK-47, 24 aviões Sukhoi Su30MK, dez helicópteros de combate MI-
35, aproximadamente quarenta helicópteros de transporte Mi-17V multitarefa, 
e três helicópteros de transporte pesado Mi-2. Em 2007, por exemplo, a Rússia 
também havia firmado com o governo venezuelano a venda de cinco submarinos 
Kilo-classe, consolidando-se como o fornecedor de 93% dos armamentos do país 
entre 2003 e 2007 (Villa, 2008, p. 7-8).

Para o Brasil, tais movimentos ofereciam oportunidades de barganha, mas 
também riscos. Oportunidade de um canal de comunicação com um potencial 
parceiro apoiador de uma agenda reformista das organizações internacionais e o 
risco de travamento de uma ambiciosa agenda em curso. Enquanto internamente 
era negociada a publicação da primeira END, no âmbito externo, o país adotava 
um ambicioso movimento político e estratégico na América do Sul. No período, 
a diplomacia brasileira avançava na consolidação da Comunidade Sul-Americana 
de Nações (Casa), que, em 2008, passaria a ser chamada de Unasul. 

Paralelamente, o MD, sob o comando de Nelson Jobim, esforçava-se para 
criar um novo mecanismo multilateral na região para tratar das questões de defesa: 
o Conselho Sul-Americano de Defesa, efetivado apenas em dezembro. À época, 
o ministro da Defesa realizava um amplo périplo pela América do Sul, o órgão 
visava construir uma agenda de defesa comum, debelar uma possível corrida 

25. Entende-se que, no caso venezuelano, a aproximação com a Rússia ocorreu menos por aproximação ideológica e 
mais pela necessidade de reaparelhamento, que não era oferecido pelos Estados Unidos.
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armamentista na América do Sul, reduzir a influência de uma agenda de segurança 
hemisférica e auxiliar na concretização dos objetivos da política externa brasileira 
de integração sul-americana (Fuccille e Rezende, 2013). Havia, portanto, uma 
ambiciosa proposta em discussão.

Para viabilizar essa agenda, em meados de março de 2008, Jobim viajou aos 
Estados Unidos, onde reuniu-se com a secretária de Estado, Condoleezza Rice, e 
com o assessor do Conselho de Segurança Nacional, Stephen Hadley. O encontro 
teve o intuito de tratar da segurança na América do Sul e de esclarecer a proposta 
de criação do CDS. Em declarações públicas, Jobim afirmou que a intenção não 
era buscar a legitimação dos norte-americanos, mas sim promover uma agenda 
própria sul-americana. Segundo ele, em sua visita ao país, estaria “dando ciência a 
um parceiro internacional e mostrando que se trata de um assunto claramente da 
América do Sul” (Cantanhêde, 2008). 

A América do Sul, até então renegada em termos geopolíticos, em 2008, 
foi foco de dois movimentos contraditórios. Enquanto, de um lado, o Brasil 
atuava para criar um processo de autonomia estratégica para a região, de outro, 
potências extrarregionais geravam desconfortos diplomáticos mútuos por seus 
movimentos em território sul-americano. Em abril de 2008, por exemplo, os 
Estados Unidos anunciaram a reativação de sua quarta frota do The United 
States Southern Command (USSOUTHCOM), desativada havia 58 anos. Para 
muitos, essa movimentação foi entendida como uma ampliação do interesse 
norte-americano na área. Poucos meses depois, a Rússia iniciava um conjunto 
de exercícios militares no Caribe, em conjunto com as Forças Armadas da 
Venezuela (Dávila, 2008; Maissonnave, 2008). A tensão entre russos e norte-
-americanos, portanto, ia além do teatro europeu. 

Ao passo que as grandes potências demonstravam desconfortos mútuos 
na região, a FAB também avançava nas etapas do projeto F-X2. Em outu-
bro de 2008, todavia, a FAB anunciava uma short list sem a presença dos 
caças russos. Das seis empresas iniciais, restariam apenas as propostas dos 
Estados Unidos, representados pela Boeing; da França, pela Dassault; e da 
Suécia, pela Saab. De acordo com jornais da época, anteriormente à defi-
nição dos três finalistas, notas diplomáticas reservadas dos Estados Unidos 
indicaram que, caso os russos fossem selecionados, o Brasil poderia ser foco 
de um mal-estar diplomático (Gielow, 2008). A pressão velada referia-se, 
principalmente, a retaliações ao acesso tecnológico de empresas nacionais 
como a Embraer, que estava envolvida também em um ambicioso projeto 
de defesa, o do cargueiro KC-390.
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É possível notar, nesse sentido, que já na definição da short list opções de 
política externa limitaram ou afetaram a decisão sobre a aquisição dos caças. 
Pode-se dizer que o cálculo político pode ter influenciado a opção pela ausência 
dos russos. No âmbito da América do Sul, o Brasil empreendia um movimento 
bastante ambicioso a partir do Conselho de Defesa Sul-Americano, cuja consoli-
dação dependeria da adesão de todos os países, principalmente da Colômbia, que 
tinha relações bilaterais muito próximas com os Estados Unidos, e da Venezuela, 
que desejava uma aliança militar nos moldes da OTAN. Desse modo, havendo a 
necessidade de grandes consensos, tensões com os norte-americanos não eram de 
interesse brasileiro. 

No âmbito nacional, o acesso à tecnologia de empresas nacionais de defesa, 
especialmente a Embraer, era fundamental para que o país pudesse levar adiante 
seu processo de revitalização da base industrial de defesa, seja pelo KC-390, seja 
por outros projetos. Por fim, o próprio interesse brasileiro em reformar o Conselho 
de Segurança da ONU, visando obter um assento permanente, também passava 
por não se indispor diretamente com os Estados Unidos. Havia, portanto, altos 
riscos em contrariar os interesses norte-americanos na primeira etapa da decisão 
sobre os novos caças da FAB. Nota-se, logo, que os diversos tabuleiros em jogo da 
política externa brasileira influenciavam direta ou indiretamente as definições e os 
cálculos sobre o projeto F-X2.

5.2 Relações Brasil-França (2007-2010)

O status das relações bilaterais entre Brasil e França teve também um papel im-
portante sobre os rumos do processo negociador do programa F-X2. As relações 
entre os dois países vinham evoluindo gradualmente desde fins dos anos 1990, 
quando os franceses gradualmente deixaram uma posição distante para ocuparem 
o posto de um dos maiores parceiros em investimentos (Lessa, 2000). Essa nova 
aproximação forjou o espaço para que a Guiana Francesa fosse reconhecida como 
o ponto de contato entre o Mercosul e a União Europeia e para que França se 
tornasse o único país europeu a participar dos exercícios militares Cruzeiro do 
Sul (Cruzex) desde sua primeira edição, em 2002 – reunindo as Forças Aéreas do 
Brasil, da Argentina e do Chile (Müller, 2010). 

Nesse contexto, a relação entre os dois países na área de defesa intensifi-
cou-se a partir de 2005, com a aquisição dos Mirage 2000 pelo Brasil. Naquele 
ano, o país assinou um acordo militar visando identificar temas de cooperação na 
área aeronáutica militar, trocar informações e capacitações técnicas, entre outras  
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disposições26 (Brasil, 2005). A partir do texto, entre 2005 e 2007, a relação entre 
os dois países se intensificou. Em janeiro de 2008, por exemplo, Brasil e França 
assinariam um acordo de cooperação em defesa, dessa vez com conteúdo mais 
abrangente, envolvendo a cooperação em pesquisa e desenvolvimento, reuniões 
bilaterais, intercâmbios entre suas Forças Armadas, ações e exercícios conjuntos 
entre outros pontos27 (Brasil, 2008a). 

À época, quando a Marinha brasileira indicou o interesse de substituir seus 
helicópteros SH-3 e a Força Aérea abriu licitação para a aquisição de dois lotes de 
helicópteros, um de transporte e outro de ataque, os contatos bilaterais entre os 
presidentes Nicolas Sarkozy e Luiz Inácio Lula da Silva foram determinantes para 
que uma mera compra se transformasse em um programa que envolvia a capacitação 
da indústria local na área de helicópteros: o projeto H-XBR (Silva, 2015, p. 245). 
A partir disso, uma declaração de intenções visando “viabilizar futuras aquisições 
de helicópteros de transporte da linha Eurocopter e demais produtos e serviços 
contemplados” (Brasil, 2008b) foi assinada entre os ministros da Defesa dos países 
dando início à parceria entre a Helibrás e a EADS Brasil para a construção do 
modelo EC-725 Super Cougar no país. 

As relações entre os governos brasileiro e francês na área de defesa também 
iriam adiante. À época, a Marinha do Brasil selecionava uma nova classe de sub-
marinos, processo que se arrastava desde meados de 2005. Naquele ano, a visita 
do presidente francês, Jacques Chirac, resultou em um Protocolo de Intenções 
entre os dois governos para “promover a cooperação na área das tecnologias 
avançadas, particularmente em matéria de pesquisa, estudos, desenvolvimento, 

26. Segundo o texto original, eram objetivos do acordo: “a) identificar e desenvolver temas de cooperação em pes-
quisa e tecnologia no campo da aeronáutica militar; b) promover visitas mútuas de delegações de representantes do 
setor de aeronáutica; c) trocar informações técnicas e facilitar o intercâmbio de experiências no âmbito de programas 
aeronáuticos militares; d) promover o intercâmbio e a capacitação técnica de servidores civis e militares, no campo de 
programas aeronáuticos militares, nas escolas de cada parte; e) facilitar visitas e estágios de servidores civis e militares 
das partes junto a fabricantes e prestadores de serviços, franceses e brasileiros, no campo da aeronáutica militar; e 
f) identificar possibilidades de cooperação na área da garantia da qualidade de produtos e serviços das indústrias de 
defesa” (Brasil, 2005).
27. Segundo a íntegra do art. 3o do acordo: “a cooperação entre as partes em matéria de defesa tem por objetivo 
promover as atividades militares, as atividades relacionadas aos equipamentos e sistemas militares, bem como o inter-
câmbio nas questões de defesa e segurança e toda atividade no domínio da defesa que as partes julgarem de interesse 
mútuo, podendo assumir as seguintes formas: a) cooperação entre as partes nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, 
apoio logístico e aquisição de produtos, equipamentos e serviços de defesa; b) reuniões de pessoal, reuniões técnicas 
e reuniões nos níveis adequados de comando e de gestão; c) intercâmbio de instrutores e estudantes de instituições 
militares; d) escalas de navios de guerra, escalas aeroportuárias e visitas mútuas a entidades civis e militares do inte-
resse da defesa; e) participação em cursos teóricos e práticos, estágios, seminários, debates e simpósios em entidades 
militares, bem como em entidades civis de interesse da defesa; f) ações conjuntas de treinamento e instrução militar, 
exercícios militares com o desdobramento de unidades e seus respectivos materiais no território da parte anfitriã, du-
rante o tempo necessário para a atividade, respeitando o previsto na legislação da parte anfitriã; g) compartilhamento 
de conhecimentos e experiências adquiridos nos campos de operações, na utilização de equipamentos militares de 
origem nacional ou estrangeira, bem como na participação em operações de manutenção da paz das Nações Unidas; 
h) eventos culturais e desportivos; i) implementação e desenvolvimento de programas e projetos de aplicação nas áreas 
de ciência e tecnologia relacionadas com a defesa, com a possibilidade de participação de entidades militares e civis 
consideradas estratégicas pelas partes” (Brasil, 2008a).
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experimentações, inovação, formação e aplicações, inclusive na indústria” (Brasil, 
2005). Porém, seria apenas em 2007, com a mudança de governo na França e de 
contexto no MD do Brasil, que as negociações de submarinos iriam efetivamente 
adiante (Silva, 2015, p. 111). 

Em dezembro de 2008, os dois países assinariam o acordo na área de sub-
marinos para “definir a forma de apoio e da cooperação estabelecida pelas partes 
para facilitar a realização do programa brasileiro de desenvolvimento de suas forças 
submarinas” (Brasil, 2008c). Dessa forma, ficava definido que a França transferiria 
tecnologia para o desenvolvimento de submarinos da classe Scorpene – dentre os 
quais um receberia reator nuclear produzido pelo Brasil. Iniciava-se o projeto que 
futuramente passaria a ser conhecido como Programa de Submarinos da Marinha 
(Prosub). 

No mesmo mês, também seria assinado um Plano de Ação para a Parceria 
Estratégica Brasil-França, abordando um conjunto de temas. No texto, “a França 
reitera seu apoio à candidatura do Brasil a um assento permanente no Conselho 
de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) e à sua incorporação a 
um G8 ampliado” e “visa a desenvolver cooperação de longo prazo, fundada em 
parcerias industriais, transferência de tecnologia, formação e aprendizagem, quando 
de mútuo interesse” (Brasil, 2008d). Assim, o governo francês deixou explícito 
seu interesse em apoiar as ambições brasileiras com vias a obter uma parceria mais 
densa na área de defesa e segurança. Para o Brasil, obter o apoio de um membro 
permanente do Conselho de Segurança era um marco importante no seguimento 
de sua agenda reformista dos organismos internacionais, principal marca da política 
externa do período. 

Portanto, a dinâmica das relações bilaterais no período definiu dois importantes 
projetos do país, o H-XBR e o Prosub. Em auditoria sobre os acordos de offset dos 
dois programas, o Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que tanto as 
propostas de transferência de tecnologia quanto as relações bilaterais Brasil-França 
à época foram determinantes para o resultado.

A execução do projeto H-XBR e do Programa de Submarinos da Marinha (Prosub) 
alinhou-se à vontade política de priorizar uma estratégia de contratação que atendesse 
às necessidades de suprimento das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, aproveitas-
se as possibilidades decorrentes dos acordos de cooperação celebrados entre o Brasil e a 
França para inserir a defesa nacional em uma trajetória de desenvolvimento tecnológico 
e industrial autônomo (TCU, 2014, p. 7, grifos nossos).

Sob um conjunto de movimentos políticos e estratégicos, como a publicação 
da END, a criação do CDS e a celebração de uma parceria Brasil-França, o ano 
de 2008 se finalizava. Os últimos movimentos com relação ao projeto F-X2 foram 
um encontro entre o ministro da Defesa brasileiro, Nelson Jobim, e o secretário 
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de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, bem como o envio aos concorrentes 
de informações acerca das condições comerciais, técnicas e de transferência de 
tecnologia demandadas pela FAB. Acusado o recebimento das propostas em feve-
reiro de 2009, o processo parecia seguir com ares de normalidade. Porém, o mês 
seguinte seria palco de uma crise que colocaria em cheque a lisura do processo de 
seleção. Em março de 2009, já havendo atingido alguns dos objetivos de seu ano 
anterior, Nelson Jobim anunciou a possibilidade de novas racionalidades políticas 
possivelmente superarem as recomendações técnicas adotadas em relatórios da 
Força Aérea, principalmente, sugerindo o retorno de ofertas daqueles que não se 
encontravam na short list. Em suas palavras: 

quanto à questão específica do FX, prossegue. As nossas pesquisas, as nossas discussões 
sobre a decisão a ser tomada o senhor sabe que na última short lista (sic) feito pela 
FAB, nós tivemos três aviões. O F-18 americano, o Rafalle (sic) francês e o Gripen 
sueco. Agora ontem (sic) eu recebi, no Ministério da Defesa, a visita da Rosobonexport 
(sic), que é uma empresa russa que elabora o Sukhoi, o SU-35, que é o novo Sukhoi. 
E deseja complementos para ver a possibilidade de ser examinado. Eu disse que era 
possível, trazer esse material, e que a FAB examinaria. O mesmo se passou com os 
europeus, com os italianos em relação ao euro fighter (sic). Ou seja, nós teremos lá 
por junho, julho ou agosto, nós vamos ter uma decisão final da escolha técnica, das 
opções técnicas da FAB. Para depois tomaremos (sic) a decisão política (Jobim, 2009 
apud Silva, 2015, p. 316).

Apesar de não gerar nenhuma mudança de rumo, a posição do ministro 
representava uma ambiguidade entre os procedimentos da Aeronáutica, sob os 
auspícios do documento DCA 400-6, e do MD, orientado pela recém-publicada 
END (Silva, 2015, p. 317), e daria o tom das decisões realizadas em 2009. Desse 
momento em diante, o processo seria marcado por estratégias mais agressivas 
dos participantes e por disputas de interesses entre os atores-chave no ambiente 
doméstico, tendo a FAB de um lado; o MD em uma posição intermediária; e a 
Presidência da República e o Itamaraty de outro lado. 

A partir de então, a Boeing passa a adotar uma estratégia mais combativa, 
anunciando a instalação de uma fábrica de seus caças no Brasil, e os Estados Unidos 
passam a atuar ativamente na venda de seus caças junto ao governo brasileiro após 
audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados (The Boeing Company, 2009). No encontro entre o 
presidente norte-americano, Barack Obama, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio 
Lula da Silva, em março de 2009, a negociação seria alçada até mesmo no nível 
presidencial (Panazzolo Neto, 2013, p. 90). 

Tal postura agressiva também afetava os demais concorrentes. Enquanto a 
mídia reforçava constantemente a preferência brasileira pela proposta francesa, que, 
à época, era assentada na retórica de transferência irrestrita de tecnologia, a Boeing 
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e a Saab passaram a apresentar melhores propostas de offset entre julho e agosto 
de 2009. Porém, em setembro, o processo passaria por um excessivo ativismo do 
presidente Lula da Silva e do MRE, que comprometeria a imagem do processo. 
No início do mês, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, havia visitado o Brasil 
para negociar diretamente com o presidente Lula da Silva. Ao final do encontro, 
o Itamaraty emitiu uma nota, no dia 7 de setembro, indicando o resultado do 
projeto F-X2 à revelia do relatório técnico da FAB, ainda em elaboração. Segundo 
a nota divulgada: 

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Nicolas Sarkozy decidiram fazer 
do Brasil e da França parceiros estratégicos também no domínio aeronáutico, onde 
ambos os países possuem vantagens importantes e complementares. Neste contexto, 
o presidente francês comunicou ao presidente brasileiro a intenção da França de 
adquirir uma dezena de unidades da futura aeronave de transporte militar KC-390, 
e manifestou a disposição dos industriais franceses de contribuir para o desenvol-
vimento do programa desta aeronave. Por seu lado, levando em conta a amplitude 
das transferências de tecnologia propostas e das garantias oferecidas pela parte francesa, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a decisão da parte brasileira de entrar 
em negociais com o GIE Rafale para a aquisição de 36 aviões de combate (Brasil, 2009 
apud Panazzolo Neto, 2013, p. 92, grifos nossos). 

O anúncio pareceu precipitado e gerou um mal-estar na FAB. Logo no dia 
seguinte, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que a decisão não estaria 
fechada e que esse seria apenas um processo inicial de negociações (Falcão, 2009a). 
Alguns dias depois, todavia, reforçaria a posição apresentada pelo Itamaraty, ao 
afirmar que os Estados Unidos não possuíam uma “tradição favorável” à trans-
ferência de tecnologia, visto que o Senado do país poderia vetar o processo a 
qualquer momento. Desse modo, apontou que “o grande problema da Boeing era 
a dificuldade da transferência de tecnologia”, enquanto a França “se demonstrou 
como uma opção política” (Falcão, 2009b).

Nesse ínterim, no dia 11 de setembro, o presidente Lula da Silva declarou 
que o foco do processo era efetivamente a transferência de tecnologia e que, até o 
momento, somente a França havia apresentado textualmente uma proposta com 
transferência irrestrita de tecnologia. Segundo o presidente, “a FAB tem o conhe-
cimento tecnológico para fazer a avaliação e vai fazer. Agora, a decisão política 
e estratégica é do presidente da República e de ninguém mais” (Bonin, 2009). 
No mesmo dia, a FAB reforçaria a declaração. O comandante da Aeronáutica, o 
tentente-brigadeiro-do-ar Juniti Saito, afirmou que “faremos a análise técnica”, 
enquanto “o governo irá analisar a parte política e estratégica” (Propostas..., 2009). 
Desenhava-se, portanto, cada vez com mais força, o impacto que o status da relação 
Brasil-França teria sob a decisão do programa F-X2. 
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A expectativa do governo era que o parecer técnico da FAB se encerrasse em 
outubro para que, em novembro, pudesse anunciar o vencedor. Porém, recorrentes 
atrasos na produção do documento técnico levaram o governo a postergar a decisão 
para o ano seguinte. Oficialmente, argumenta-se que o atraso ocorreu devido ao 
fato de a Aeronáutica não ter finalizado o relatório. Entretanto, extraoficialmen-
te, havia duas interpretações para o atraso. A primeira era que o governo francês 
havia prometido ao Brasil algo que a Dassault não poderia cumprir: redução dos 
preços e transferência irrestrita de tecnologia. A segunda era que a cúpula da FAB 
e a Embraer, principal beneficiária dos acordos de offset, preferiam a proposta da 
sueca Saab (Cantanhêde, 2009).

O ano de 2010 é marcado por uma reviravolta no processo. Em janeiro, o 
relatório técnico da FAB, cuja demora levou a especulações, teria tido seu “sumário 
executivo” supostamente vazado à imprensa. O jornal Folha de S.Paulo apontou 
que a Aeronáutica havia recomendado a compra dos suecos Gripen NG, seguidos 
pelos norte-americanos F-18 Super Hornet para, somente em terceiro lugar, sugerir 
a aquisição dos Rafale. O texto teria mais de 30 mil páginas de dados técnicos e 
apontava que o custo dos Gripen NG, estimado em US$ 70 milhões, era metade 
daquele dos Rafale, enquanto o custo da hora do voo também era quatro vezes 
menor que o do francês (Cantanhêde, 2010). Segundo o documento, havia alguns 
elementos contra o Rafale. Primeiramente, os valores apresentados na proposta final 
divergiam do prometido por Sarkozy a Lula da Silva, enquanto a transferência de 
tecnologia estaria muito aquém da expectativa da FAB e também não representava 
a promessa do presidente francês. Por fim, a Embraer não teria manifestado inte-
resse pelos Rafale, uma vez que o projeto lhe renderia muito pouco em termos de 
tecnologia e negócios (Cantanhêde, 2010).

Ainda em janeiro, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, mini-
mizou o incidente ao reforçar que o resultado final é sempre de caráter político. 
Amorim indicou que “a decisão cabe ao presidente, auxiliado por seu Conselho de 
Defesa Nacional. Não se trata de uma decisão puramente militar”, ainda que tenha 
ponderado a importância de se analisar os critérios técnicos (Coelho e Cantanhêde, 
2010). Havia, portanto, um reforço da posição presidencial de que, caso a escolha 
fosse pelos aviões franceses, não haveria celeuma ou inconsistência com a posição. 

Adotando uma posição pragmática, de modo a dirimir os efeitos sobre o 
processo decisório, em março, a FAB pronunciou-se sobre a questão após reuniões 
do Comando da Aeronáutica com o MD a partir de um ofício-resposta. O texto 
indicava que a decisão política sobre a escolha dos caças não era de competência 
da FAB e que, nos aspectos logísticos e operacionais, os três modelos atendiam à 
força (FAB diz..., 2010). Mais do que mera questão técnica, o vazamento do rela-
tório à Folha de S.Paulo ilustra disputas entre os principais atores nacionais acerca 
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da decisão do projeto F-X2. Se, de um lado, havia um favoritismo da França no 
processo, apoiado pelo presidente Lula da Silva e pelo Itamaraty; de outro, a FAB 
e a Embraer claramente pareciam inclinar-se para a proposta da Suécia. Os meses 
seguintes reforçaram essa divergência até que o período eleitoral e os impasses 
internos levassem o governo a anunciar o adiamento da decisão para a presidente 
eleita, Dilma Rousseff.

Porém, em 2010, o contexto internacional também foi palco de mudanças. 
Naquele ano, o Brasil passa a se envolver mais diretamente com as negociações do 
programa nuclear iraniano com o intuito de encontrar uma saída diplomática sem 
a necessidade de novas sanções àquele país. O Brasil e a Turquia haviam se posicio-
nado a favor de negociações com o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e, 
em carta direcionada a Lula da Silva e ao chefe de Estado turco, Recep Erdogan, 
no mês de abril, reiterava que essa poderia ser uma solução de compromisso. Ou 
seja, se a Turquia recebesse o material nuclear enriquecido, asseguraria que o Irã 
não estaria enriquecendo urânio acima do limite disposto pela ONU (Antunes, 
2015). Em maio, após a assinatura do acordo nuclear entre Brasil, Turquia e Irã, 
contendo exatamente os termos propostos pelo governo de Barack Obama, os Es-
tados Unidos rejeitariam a proposta. Um dia antes, China e Rússia haviam aceitado 
impor novas sanções ao governo iraniano a partir do Conselho de Segurança da 
ONU. Com o acordo turco-brasileiro descartado, o resultado foi a aprovação de 
uma nova rodada de sanções em junho (Conselho..., 2010). 

Por isso, apesar das posições do Itamaraty e da Presidência da República, o 
contexto também foi de redução do favoritismo francês. A imposição de novas 
sanções ao Irã, lideradas justamente por Estados Unidos e França, causou impactos 
sobre as propostas das empresas desses países, especialmente em um contexto de 
crise econômica e de pouca factibilidade da transferência tecnológica proposta 
pela Dassault (Panazzolo Neto, 2013, p. 96). Também defronte ao contexto de 
eleições presidenciais de 2010, a decisão foi sendo gradualmente atrasada até ser 
oficialmente postergada, em dezembro, para o governo seguinte.

Desse modo, nota-se que o status das relações entre Brasil e França tiveram 
um papel importante nas dinâmicas de negociação do programa F-X2. A existência 
prévia de marcos de relacionamentos de defesa entre os dois países, o apoio francês 
às ambições da política externa brasileira e, especialmente, a participação francesa em 
importantes projetos estratégicos do Brasil – H-XBR e Prosub – foram elementos 
com papel fundamental no processo decisório. No âmbito interno, todavia, houve 
uma ambivalência entre as posições apresentadas pelo Itamaraty e pela Presidên-
cia, de um lado, e pela FAB, de outro, denotando que o governo brasileiro não se 
apresentava com uma posição única. Havia, portanto, divergências entre atores.  
O vazamento do “resumo executivo” do relatório, propositadamente ou não, 
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permite indicar que a questão é que havia diferenças de posição da Aeronáutica 
diante dos caminhos que a decisão parecia seguir. 

5.3 Relações Brasil-Estados Unidos (2011-2013)

Após a decisão de postergar o resultado do programa F-X2 para o governo seguinte, 
gradualmente, desenhavam-se mudanças nos principais tabuleiros de negociação 
do Brasil. Primeiramente, a eleição da presidente Dilma Rousseff trouxe consigo 
uma inflexão no perfil internacional do país. Diferentemente de seu antecessor, a 
presidente não apresentava o mesmo grau de ativismo e interesse pela diplomacia 
e pela ação externa. Ainda que se postulasse como a continuidade, o novo governo 
seguiu apenas os mesmos princípios e objetivos de seu antecessor, alterando signi-
ficativamente o tom da diplomacia brasileira (Cervo e Lessa, 2014).

Em termos de agenda, a principal inflexão foi a tentativa de renovar as relações 
com os Estados Unidos, abaladas após a assinatura do Acordo de Teerã (Pecequilo, 
2014, p. 12-13). No concernente ao multilateralismo e à estratégia de cooperação 
Sul-Sul, manteve-se a mesma postura de outrora, defendendo uma reforma do 
Conselho de Segurança da ONU e adensando relações com arranjos de geometria 
variável, como o IBAS e o BRICS. Todavia, se o período anterior foi marcado por 
um contexto mais favorável para a atuação brasileira e por grande ativismo pre-
sidencial na agenda externa por parte do presidente; no novo governo, a política 
exterior foi relegada às decisões do próprio Itamaraty, sem grande participação 
da presidente, enquanto os contextos doméstico e internacional – marcados por 
declínio no crescimento do comércio exterior do país e nas relações entre Estado 
e setor privado – foram bem menos favoráveis (Cervo e Lessa, 2014).  

Essas novas dinâmicas afetariam direta e indiretamente a decisão do projeto 
F-X2. Como notou Silva (2015, p. 320-321), o início do governo Rousseff trouxe 
consigo a saída de três dos principais atores políticos que até então se inclinavam 
para a escolha dos Rafale. Em 2010, o presidente Lula da Silva havia deixado a 
decisão para sua sucessora; em 2011, o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
havia renunciado por tensões com a presidente Dilma Rousseff; e, em 2012, Nicolas 
Sarkozy era derrotado nas eleições presidenciais francesas por François Hollande. 
Desse modo, ainda que Brasil e França tivessem se aproximado após a assinatura 
do acordo para a construção do submarino nuclear, entre 2010 e 2013, a relação 
bilateral foi foco de um esfriamento dada a mudança de posicionamento de ato-
res-chave e, principalmente, aos poucos resultados que a parceria apresentou em 
termos dos objetivos de política externa do período. 

Com a redução do perfil da interação França e Brasil a partir de 2012, a 
capacidade de influência política deste relacionamento sobre o processo F-X2 
reduziu-se significativamente. Nesse contexto, o status de outra relação bilateral, 
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entre Brasil-Estados Unidos, foi bem mais determinante para o resultado. No início 
de 2011, ambos os países atuavam para melhorar os relacionamentos bilaterais, 
que à época se encontravam no nível de Diálogo Estratégico.28 A partir da visita 
de Barack Obama ao Brasil, houve um adensamento desse diálogo – até mesmo 
com a declaração de “apreciação” pelo interesse brasileiro em se tornar membro 
permanente do Conselho de Segurança – algo que indicava uma tentativa de 
retomar uma agenda bilateral positiva, ainda que do ponto de vista retórico (Pe-
cequilo, 2014, p. 19).

No mesmo período, os Estados Unidos e a empresa norte-americana Boeing 
mantinham sua estratégia agressiva de aproximação com o Brasil. Cabe destacar 
que, a despeito das diferenças de agenda no âmbito da segurança global, os Esta-
dos Unidos já vinham, desde 2010, buscando uma aproximação com o governo 
brasileiro na área de defesa. Naquele ano, o Brasil assinou o primeiro acordo de 
cooperação bilateral em defesa com o país desde a denúncia unilateral do acordo 
militar de 1953, realizada pelo presidente Ernesto Geisel em 1977.29 O acordo, 
como muitos tratados-quadro de defesa, tinha o objetivo de criar um marco inicial 
para as áreas de cooperação no setor entre os dois países. Não por acaso, o texto 
reforçou a importância das trocas de experiências nas áreas de tecnologia, pesquisa 
e desenvolvimento, tal como se pode observar em um trecho do acordo original:

a) a cooperação entre as partes em assuntos relativos à Defesa, particularmente nas 
áreas de pesquisa e desenvolvimento, apoio logístico, segurança tecnológica e aquisição 
de produtos e serviços de Defesa; 

b) a troca de informações e experiências adquiridas no campo de operações e na 
utilização de equipamento militar de origem nacional e estrangeira, bem como as 
relacionadas a operações internacionais de manutenção de paz; 

c) a troca de experiências na área de tecnologia de defesa;

d) a participação em treinamento e instrução militar combinados, exercícios militares 
conjuntos e o intercâmbio de informações relacionado a esses temas;

e) a colaboração em assuntos relacionados a sistemas e equipamentos militares; e

f ) a cooperação em quaisquer outras áreas militares que possa ser de interesse mútuo 
das partes (Brasil, 2010).

No ano de 2012, por exemplo, realizava-se o Diálogo de Cooperação em De-
fesa Brasil-Estados Unidos pouco tempo após a visita de Barack Obama ao Brasil. 
Em abril, o secretário de Defesa dos Estados Unidos à época, Leon E. Panetta, 

28. Estabelecido em 2005, pelos presidentes brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e estadunidense, George W. Bush, o 
Diálogo Estratégico significou um reconhecimento da nova posição do Brasil no mundo e de seu papel para a resolu-
ção das questões globais. Foi definido como uma parceria bilateral com temas globais e não mais restritos a questões 
regionais (Pecequilo, 2014, p. 13-14).
29. Entre 1977 e 2010, o Brasil não manteve acordos de cooperação na área de defesa com os Estados Unidos.
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encontrava-se com o ministro da Defesa brasileiro, Celso Amorim, para criar o que 
o norte-americano chamou de uma “parceria inovadora”. A proposta do secretário 
era que os Estados Unidos incentivassem o desenvolvimento de capacidades bra-
sileiras a partir de um adensamento das relações. Desse modo, a visita guardava 
grande ligação com o resultado do projeto F-X2 (Pellerin, 2012; Brasil..., 2012).  

Em consonância com o movimento adotado pelo governo dos Estados Uni-
dos, a Boeing selou um acordo de cooperação com a Embraer em junho de 2012 
no âmbito do KC-390. O acordo visava ao compartilhamento de conhecimentos 
técnicos e de avaliação conjunta do mercado no qual poderiam estabelecer estra-
tégias de vendas de aeronaves de médio porte (Embraer, 2016). Nesse sentido, a 
atuação do governo dos Estados Unidos e da Boeing lograva atender de modo mais 
significativo os interesses de renovação do setor de defesa brasileiro e de exportação 
da nova aeronave brasileira em produção, além de também pressionar o governo 
brasileiro a optar pelos F-18 Super Hornet.  

Porém, ainda que o governo dos Estados Unidos tivesse adotado uma estratégia 
bastante ativa para a área, o ano de 2013 alterou o patamar da relação bilateral como 
um todo. O vazamento de dados da National Security Agency (NSA), realizado 
pelo ex-funcionário da agência Edward Snowden, expôs ao público que o governo 
norte-americano havia espionado a presidente brasileira, assessores e ministros, 
como o das Relações Exteriores, da Fazenda, do Planejamento e o presidente do 
Banco Central (EUA grampearam..., 2015). 

Ainda que houvesse um nível significativo de institucionalização nas relações 
bilaterais entre os dois países e que os diálogos prosseguissem em anos ulteriores, o 
fato é que os eventos afetaram o esforço de aproximação empreendido pelos Estados 
Unidos no setor de defesa. Pecequilo (2014, p. 25) argumenta que o escândalo da 
espionagem foi instrumentalizado por ambos os países em seus contextos domés-
tico e internacional. Se os vazamentos foram um pretexto para o afastamento ou 
se foram seu motivo primordial, não é possível averiguar. O que de fato pode-se 
dizer é que o evento ampliou a desconfiança do Brasil com os Estados Unidos na 
área de defesa e afetou a aproximação que vinha sendo induzida até o momento. 

Politicamente inviabilizada pelo contexto do escândalo de espionagem, a 
Boeing perdeu força. Nesse contexto, quatro fatores se alinhavam para a escolha 
final do Brasil: a saída dos atores-chave que outrora defendiam a opção francesa, 
Lula, Jobim e Sarkozy; o avanço da deterioração dos Mirage 2000 adquiridos em 
2005; o maior espaço para a transferência de tecnologia; e, por fim, as limitações 
orçamentárias tornavam a proposta sueca mais econômica e bem mais atrativa – 
uma vez que o custo estimado da hora de voo do Gripen era cerca de US$ 4.700, 
enquanto a do F/A-18 Super Hornet era de US$ 11.000 (Silva, 2015).
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6 A PARCERIA ESTRATÉGICA BRASIL-SUÉCIA 

A Suécia, não diferentemente dos Estados Unidos e da França, também logrou 
intensificar seu relacionamento com o Brasil no contexto da negociação do pro-
grama F-X2. As relações bilaterais ampliaram-se justamente no período condizente 
com o relançamento do projeto de reaparelhamento da aviação de caça brasileira 
e foram gradualmente avançando até o início dos anos 2010. Ao longo do tempo, 
mais do que qualquer apoio a objetivos brasileiros de política externa – como a 
reforma das instituições globais e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
por exemplo –, o principal interesse da Suécia era mostrar-se como um parceiro 
de confiança para o Brasil nas áreas tecnológica e de inovação, de modo que esse 
foi o eixo principal da relação bilateral. 

Os primeiros movimentos partiram do governo brasileiro. Em 2007, o presi-
dente Lula da Silva visitou o país e, em 2008, a Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE) da Presidência da República formulou uma proposta de Plano de Ação de 
uma parceria estratégica entre os países, que fora assinada em 2009. Nos anos 
seguintes, as relações bilaterais avançaram principalmente nas áreas tecnológica e 
de inovação. Dado o potencial da Suécia nesses setores, esse foi um dos principais 
eixos da aproximação. Em 2009, o governo sueco assinou um Protocolo Adicional 
sobre Inovação, que resultou em uma aproximação da Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial (ABDI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 
com a Agência Sueca de Inovação; e, posteriormente, em 2011, na instalação do 
Centro Brasil-Suécia de Pesquisa e Inovação (Cisb), em São Bernardo do Campo 
(Brasil, 2017). 

Se, de um lado, o país utilizou-se desses recursos para apresentar suas capa-
cidades tecnológicas, de outro, havia uma preocupação em demonstrar abertura 
ao desenvolvimento conjunto de tecnologias e ao incentivo à inovação bilateral 
em diversas frentes. O país lograva apresentar-se como um parceiro viável e aberto 
para a transferência de tecnologias. O principal exemplo foi a criação do Cisb, 
que desde seu ano de criação propunha-se a promover soluções tecnológicas em 
diversas áreas – como aeronáutica, energia sustentável, transporte e logística, de-
senvolvimento urbano, além dos setores de defesa e segurança –, promovendo um 
ambiente favorável à inovação pela interação entre os eixos dos setores público, 
privado e acadêmico.30  

Tal postura sueca se refletiu, portanto, na proposta da Saab. Comparativa-
mente, a empresa era a mais flexível dentre os três finalistas.31 Em termos técnicos, 
a grande vantagem competitiva do Gripen NG foi ser um projeto em andamento, 

30. Para mais informações acerca do Cisb, acessar: <http://www.cisb.org.br>.
31. A despeito dos documentos oficiais sobre o tema serem reservados, uma audiência pública realizada na Câmara 
dos Deputados em 14 de outubro de 2009 apresentou alguns indícios dos traços de cada proposta, expostos neste 
texto (Brasil, 2009). 



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

536 | 

com o qual o Brasil passaria a contribuir diretamente na construção e exportação. 
Segundo executivos da própria empresa, a proposta baseava-se em um processo de 
on job training e em um programa de transferência de tecnologia que atenderia a 
todas as demandas do Comando da Aeronáutica e das maiores empresas do setor 
aeroespacial brasileiro (Brasil, 2009, p. 17-19). A Embraer ficaria responsável por 
40% do projeto de desenvolvimento do Gripen NG, a Saab por 60%, mas ambas 
participariam de todas as atividades do processo e, posteriormente, também ex-
portariam conjuntamente as aeronaves produzidas. Dentre os principais resultados 
dos acordos offset, estariam: i) desenvolvimento de redes de informação, fusão 
de dados e informações, e alto nível de integração de sistemas; ii) tecnologias de 
projeto e produção de estruturas complexas que utilizam materiais avançados, 
tais como materiais compósitos; integração de motores; iii) integração de radares; 
e iv) integração de armamentos de última geração, ensaios em voo de aeronaves 
supersônicas, sistemas avançados de comunicação e enlace de dados. 

Em comparação ao projeto sueco, a Dassault destacava o papel central de a 
França deter o domínio do ciclo completo de produção de caças. Ou seja, quais-
quer processos de transferência tecnológica não dependeriam de outros países. A 
proposta francesa possuía três eixos centrais: i) desenvolver capacidades opera-
cionais do Rafale com a indústria brasileira; ii) apoiar projetos nacionais, como 
o KC-390; e iii) preparar o fortalecimento de capacidades do setor aeronáutico 
brasileiro para desenvolver uma próxima geração de caças (Brasil, 2009). A Boeing 
propunha um acordo com menos elementos de transferência tecnológica direta. 
Ainda assim, preocupava-se em dirimir qualquer preocupação brasileira de que 
os acordos celebrados fossem deslegitimados pelo Congresso norte-americano ou 
de que os Estados Unidos não quisessem cooperar amplamente tecnologicamente 
(The Boeing Company, 2009).

Consideradas as propostas, em fins de 2013, o Brasil anunciou a Saab, com 
seu Gripen NG, como a vitoriosa da licitação do programa F-X2. O acordo final 
foi assinado apenas em 2014, no valor total de US$ 5,4 bilhões, equivalente a 
R$ 13 bilhões à época, autorizados pelo Senado Federal em 2015 após audiência 
pública com o ministro da Defesa. É importante destacar que se trata do maior 
contrato da história da empresa sueca, conforme indicado pelo vice-presidente da 
Saab Aeronáutica, Jan Germundsson (Pedrozo, 2017). Os recursos para o paga-
mento da operação virão de um empréstimo realizado com a agência de crédito às 
exportações Swedish Export Credit Corporation (AB SEK)32 no valor de US$ 4,5 
bilhões, com uma taxa de juros de 2,19% ao ano (a.a.) e oito anos de carência – 
iniciando apenas o pagamento em 2024 (Gielow, 2014; Senado aprova..., 2015). 
A princípio, serão produzidos 36 caças Gripen NG. 

32. Instituição equivalente ao BNDES do governo da Suécia. Cabe destacar que ainda não há participação ou aporte 
de recursos por parte do banco brasileiro no pagamento dos Gripen. 
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Pelo prisma tecnológico, o principal critério político e estratégico da decisão 
derivava do potencial de o país absorver tecnologia no estado da arte da aviação de 
caça e da possibilidade de a Embraer exportar os mesmos aviões, a serem produzidos 
no país, elementos manifestos nas negociações posteriores. Entre 2015 e 2016, 
houve diversas ações focadas na transferência tecnológica e na capacitação de mão 
de obra. No período, foram celebrados sessenta projetos-chave com foco no offset 
tecnológico, 250 engenheiros brasileiros passaram por cursos na Suécia e, por fim, 
a Embraer e a Saab inauguraram conjuntamente o Centro de Projetos e Desenvol-
vimento do Gripen em Gavião Peixoto (Saab e Embraer..., 2016). Nos próximos 
anos, a empresa sueca também instalará uma fábrica em São Bernardo do Campo, 
a Saad Aeronáutica Montagens (SAM), para gerenciar a cadeia de suprimentos e 
produzir partes estruturais do avião, com um faturamento estimado entre US$ 
40 milhões e US$ 60 milhões (Pedrozo, 2017). Essa linha de cooperação também 
tem aberto novas possibilidades de aproximação entre os dois países. Em 2017, 
por exemplo, o grupo de alto nível de cooperação em aeronáutica, no contexto da 
Comissão Mista de Cooperação Econômica, Comercial e Tecnológica Brasil-Suécia, 
assinou o Plano Estratégico de Trabalho 2018-2020, para adensar o intercâmbio 
bilateral em setores como redes de comunicação e segurança cibernética, sistemas 
autônomos, sensores, sistemas intensivos em software etc. (Brasil, 2017).

Nota-se, portanto, que o programa F-X2 foi muito mais do que um mero 
exercício de aquisição de aeronaves. Tratou-se também de um amplo debate sobre 
a capacitação de empresas nacionais da Base Industrial de Defesa e de aumento 
do potencial científico-tecnológico brasileiro. Há inclusive expectativas de que a 
parceria entre a Embraer e a Saab possa render mais a partir da produção de novos 
aviões ou produtos – até mesmo com o desenvolvimento conjunto de um possível 
sucessor do Gripen. Espera-se também que haja grande exportação de aviões produ-
zidos no Brasil a partir de 2023. Segundo o presidente da EDS, Jackson Schneider:

o Gripen é realmente o avião certo para todas as forças aéreas na América Latina. Já 
começamos conversações com diversos países e alguns deles mostraram claro interesse 
no Gripen, e eu quero dizer que não é só a Colômbia. O avião é mais barato para 
comprar, tem o menor custo de manutenção e é o mais barato para operar. Pode 
haver competidores melhores tecnicamente em alguns quesitos, mas eles custam 
duas a três vezes mais, e são muito mais caros para manter (Desenvolver..., 2016). 

A possibilidade de desenvolvimento de outros aviões e de exportação do 
Gripen NG pelo Brasil não é algo trivial. A agenda tecnológica na área de defesa 
com a Suécia pode contribuir para ampliar a cooperação em defesa na América do 
Sul e expandir o papel da Base Industrial de Defesa brasileira na agenda externa 
do país. Se tal possibilidade for consolidada, tratar-se-á, dessa forma, tanto de um 
ponto de convergência importante entre a política externa e a de defesa quanto 
de um mecanismo de expansão da cooperação com a região.  
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No que concerne aos mecanismos diplomáticos, o Brasil assinou um acordo-
-quadro de cooperação em matéria de defesa com a Suécia, em 2014, de modo a 
construir um canal de relação bilateral. O texto foi genérico visando a quatro grandes 
objetivos: i) promover a cooperação com ênfase em pesquisa e desenvolvimento; 
ii) compartilhar conhecimentos em operações das Forças Armadas; iii) promover 
ações conjuntas; e iv) colaborar em ações relativas em sistemas e equipamentos 
de defesa (Brasil, 2018). O acordo seguiu a linha de outros meios de cooperação 
bilateral com outros países. A motivação central, todavia, foi atualizar o status da 
relação na área de defesa, até aquele ano regido apenas por um Memorando de 
Entendimento, de 2000, e um Anexo Aditivo, de 2001 (Brasil, 2000; 2001). De 
modo similar, em 2015, Brasil e Suécia também assinaram um novo Plano de Ação 
da Parceria Estratégica, em substituição àquele produzido em 2009. No texto, 
ambos os países manifestaram o interesse de intensificar as relações bilaterais em 
temas como comércio e investimentos; defesa; ciência, tecnologia, inovação e edu-
cação; energia sustentável; meio ambiente, mudanças climáticas e desenvolvimento 
sustentável; previdência social; e intercâmbio cultural (Brasil, 2015).

A flexibilidade da Suécia e a disposição de construir tecnologias conjuntas em 
diversas frentes, refletida no Protocolo Adicional da Parceria Estratégica de 2009 
e na criação do Cisb, foram fundamentais para a decisão brasileira. Desde o início 
das negociações, o Brasil preocupava-se em não apenas adquirir aviões de caça, 
mas também em capacitar-se tecnologicamente. Nesse sentido, o interesse sueco 
em construir parcerias foi central. Tal postura era condizente com os interesses da 
política externa brasileira de construir capacidades para a projeção internacional 
e da política de defesa, de desenvolvimento tecnológico nacional registrado na 
END. Cabe destacar, todavia, que não foram apenas as vantagens tecnológicas que 
resultaram na decisão, mas também o arrefecimento das relações bilaterais com 
a França e com os Estados Unidos. Tão relevante quanto a proposta, o status da 
interação com os outros competidores foi um elemento determinante. 

7 CONCLUSÕES

Neste capítulo, analisamos a relação entre a política externa brasileira e a agenda 
tecnológica de defesa a partir do estudo de caso do programa F-X2, de aquisição 
e desenvolvimento dos aviões de caça Gripen NG em parceria com a Suécia. O 
caso em questão permite indicar que, no período de 2008 a 2015, houve um 
crescimento das interações entre a política externa e a política de defesa a partir do 
processo de negociação desses aviões. Notou-se que tanto a demanda do Brasil de 
obter capacitação nacional a partir de transferência de tecnologia quanto o status 
das relações bilaterais com os principais fornecedores de tecnologia aeronáutica 
na licitação foram fundamentais.
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No momento inicial, os desígnios de política externa do período imbricaram-se 
com o interesse de reaparelhamento na definição da short list. A preocupação com 
a institucionalização de uma agenda ampliada de cooperação sul-americana e os 
interesses de reforma das instituições globais podem ter influenciado a escolha dos 
finalistas, retirando a Rússia do páreo. Na negociação final, a preferência pela Suécia 
proveio de dois fatores fundamentais: as maiores indicações de transferência tecno-
lógica e desenvolvimento conjunto da proposta sueca e o arrefecimento de relações 
bilaterais com a França e com os Estados Unidos. Com relação à proposta francesa, 
tanto a parceria prévia com o país para os projetos HX-BR e Prosub quanto o dis-
curso de apoio aos pleitos reformistas do Brasil teriam pesado para uma preferência 
do país. O esfriamento das relações bilaterais, porém, a partir da mudança entre 
os principais atores e da alteração do contexto internacional indicou a redução da 
atratividade da proposta francesa. No que concerne aos Estados Unidos, ainda que 
a proposta fosse a que apresentasse menos elementos de transferência tecnológica, 
foi o escândalo da espionagem norte-americana e consequente esfriamento das 
relações bilaterais que parece ter retirado o país do pleito.  

A opção por uma parceria estratégica com a Suécia representou uma deci-
são em prol do desenvolvimento conjunto e da capacitação tecnológica da Base 
Industrial de Defesa brasileira. O Brasil, como em outros momentos ao longo do 
século XX, optou pela aproximação que fosse capaz de fornecer um maior grau 
de autonomia e uma ampliação das capacidades científico-tecnológicas. A decisão 
foi coerente com as linhas da política externa e também abre margem para mais 
interações no futuro, como na agenda da cooperação na América do Sul, a partir 
da exportação de novos caças para a região, e na agenda de revitalização da Base 
Industrial de Defesa, a partir de uma possível participação da Embraer em futuros 
aviões de caça em conjunto com a Saab. A escolha dos Gripen NG também foi 
fundamental para o início de um novo ciclo de capacitação científico-tecnológica 
da Base Industrial de Defesa brasileira, em especial do setor aeronáutico, a partir 
dos sessenta projetos-chave de offset tecnológico, elaborados entre a empresa sueca 
e as indústrias nacionais. Cabe destacar que também contribuirá para o desenvol-
vimento regional a instalação do novo centro de desenvolvimento conjunto em 
Gavião Peixoto e de uma futura nova fábrica em São Bernardo do Campo.

O processo de negociação foi, portanto, afetado simultaneamente por crité-
rios de natureza política e técnica durante sua extensão. A política externa, nesse  
contexto, teve um papel mais importante do que em outros processos de negociação 
tecnológica e de produtos de defesa no período democrático. Como consequência, 
no concernente aos principais atores, a negociação também permite notar o au-
mento da complexidade no jogo político interno. Após a redemocratização, raros 
foram os momentos que o Itamaraty e a Presidência da República engajaram-se de 
modo tão incisivo em aquisições de produtos de defesa e na obtenção de dividendos 
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tecnológicos no setor quanto no caso do programa F-X2. A dinâmica interna foi, 
assim, diferente de outros períodos ao observarmos, inclusive, visões distintas entre 
Forças Armadas, MD, Itamaraty e Presidência. 

A consequência mais imediata dessa conclusão é que, se o estudo de caso 
representa uma fatia de uma realidade mais complexa, a agenda tecnológica de 
defesa simultaneamente influenciou e foi influenciada pela política externa entre 
2008 e 2015. É possível inferir, portanto, que as interações entre a agenda de 
política externa e de defesa, de maneira mais ampla, também tiveram mais pon-
tos de contato. Nesse sentido, é possível dizer que o período foi um exemplo de 
aumento do papel da agenda de defesa e, em especial, de sua vertente tecnológica 
na dinâmica da ação externa do país.
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