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RESUMO 
 
 
O Brasil, por suas características fisiográficas e socioeconômicas tem a 
necessidade de possuir Forças Armadas com capacidades que assegurem o 
cumprimento de suas missões constitucionais. O incentivo à Indústria Nacional 
de Defesa para o desenvolvimento de material de emprego militar tem potencial 
para conferir maior autonomia ao País nesse setor, podendo contribuir com o 
incremento da pesquisa no tocante à Ciência e Tecnologia, além de promover o 
crescimento econômico da nação. O foco dessa pesquisa foi verificar a influência 
dos gastos militares na Indústria Nacional de Defesa para o desenvolvimento 
econômico do Brasil. Ressalta-se que os dados obtidos para embasar as 
conclusões desse trabalho são oriundos de fontes oficiais utilizadas, inclusive, 
por outros pesquisadores. Com isso, foi elaborada uma introdução contendo o 
panorama do setor de defesa no país no tocante à Indústria de Materiais Militares. 
O desenvolvimento dessa pesquisa abordou as questões econômicas relativas ao 
setor da Indústria de Defesa no Brasil, com ênfase nos projetos estratégicos do 
Exército, da Marinha e da Força Aérea. Por fim, foram apresentadas as 
conclusões sobre o tema com base nos dados levantados.  
 
  
 
 
Palavras-chave: Indústria; Defesa; Economia; Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 
 
Brazil, due to its physiographic and socioeconomic characteristics, needs Armed 
Forces with capabilities that ensure the fulfillment of its constitutional missions. The 
incentive to the National Defense Industry for the development of material for military 
use has the potential to ensure the country's greater autonomy in this sector and may 
contribute to the increase of research on Science and Technology, as well as to 
promote the nation's economic growth. The focus of this research was to verify the 
influence of military expenditures in the National Defense Industry on Brazil's economic 
development. It is noteworthy that the data obtained to support the conclusions of this 
work comes from official sources used by other researchers. Thus, an introduction was 
prepared with the overview of the defense sector in the country, in relation to the 
Military Materials Industry. The development of this research addressed economic 
issues concerning the Defense Industry sector in Brazil, with emphasis on Army, Navy 
and Air Force strategic projects. Finally, conclusions on the subject were presented 
based on the data raised.  
 
  
 
 
Keywords: Industry; Defense; Economy; Development. 
 
 
  



10 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

 
ASTROS 

AED 

BID 

CMID 

EB 

END 

EUA 

FAB 

FIESP 

IDESF 

IND 

LBDN 

MB 

MD 

MEM 

NUCLEP 

PDN 

Pgr EE 

PND 

PNID 

PRODE 

PROSUB 

SABER 

 

SD 

SISFRON 

URSS 

 

Artillery Saturation Rocket System 

Ação Estratégica de Defesa 

Base Industrial de Defesa 

Comissão Militar da Indústria de Defesa 

Exército Brasileiro 

Estratégia Nacional de Defesa 

Estados Unidos da América 

Força Aérea Brasileira 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira 

Indústria Nacional de Defesa 

Livro Branco de Defesa Nacional  

Marinha do Brasil 

Ministério da Defesa 

Material de Emprego Militar 

Nuclebrás Equipamentos Pesados 

Política de Defesa Nacional 

Programas Estratégicos do Exército 

Política Nacional de Defesa 

Política Nacional da Indústria de Defesa 

Produtos de Defesa 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos 

Sistema de Acompanhamento de alvos aéreos Baseado em 

Emissão de Radiofrequência 

Sistemas de Defesa 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

União da Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Serviço fornecido pela Avibras destinado à área civil .............................. 24 

Figura 2 – Exportações brasileiras de armamento entre 2000 e 2013 em milhões de 

dólares ...................................................................................................... 28 

Figura 3 – Estratégias de pacotes de bens e serviços no mercado internacional de 

Produtos de Defesa e Segurança............................................................. 32 

Figura 4 – Matriz Swop da Base Industrial de Defesa e segurança do Brasil ........... 33 

Figura 5 – Influência socioeconômica da BID ........................................................... 34 

Figura 6 – Resultados para o mercado de trabalho nacional dos Prg EE ................. 35 

Figura 7 – Importância dos gastos com Defesa  ....................................................... 35 

Figura 8 – Prazos para conclusão dos Prg EE .......................................................... 36 

Figura 9 – Relação entre recursos financeiros planejados e recebidos .................... 37 

Figura 10 – Importações de MEM entre países da América do Sul .......................... 38 

Figura 11 – Relação entre Importação e Exportação de PRODE no Brasil .............. 40 

Figura 12 – Exportação de PRODE no Brasil............................................................ 41 

Figura 13 – Importação de PRODE no Brasil ............................................................ 41 

Figura 14 – Gastos com Defesa no brasil em US$ bilhões de dólares ..................... 43 

Figura 15 – Gastos com Defesa no Brasil (em % dos gastos do Governo Central) .. 43 

Figura 16 – Gastos militares em relação ao PIB dos países do BRICS entre os anos 
de 2000 e 2013 ...................................................................................... 44 

Figura 17 – Gastos Militares do Brasil em suas Forças Armadas em relação ao PIB 

(valores em R$ milhões)......................................................................... 45 

Figura 18 – Análise das empresas selecionadas em relação ao montante do total de 

suas vendas e das que realizaram apenas para o Ministério da Defesa 

(MD) entre os anos de 2000 e 2013 ....................................................... 46 

Figura 19 – Análise das empresas selecionadas nas vendas ao MD e o valor total de 

suas vendas nos anos entre 2000 e 2013 .............................................. 47 

Figura 20 – Gastos militares no Brasil ....................................................................... 48 

 
 
 
 
 
 



12 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Coleta de Dados......................................................................................21 

  



13 

 

SUMÁRIO 
 
 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................ 14 

1.1 PROBLEMA............................................................................................ 16 

1.2 OBJETIVOS............................................................................................ 16 

1.2.1 Objetivo Geral........................................................................................ 16 

1.2.2 Objetivos Específicos........................................................................... 16 

1.3 HIPÓTESE................................................................................................ 17 

1.4 VARIÁVEIS............................................................................................. 17 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO................................................................. 18 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO................................................................... 18 

2 METODOLOGIA .................................................................................... 19 

2.1 TIPO DE PESQUISA .............................................................................. 19 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 

3.1 

3.1.1 

3.2 

4 

 

4.1 

4.2 

5   

UNIVERSO E AMOSTRA........................................................................ 

COLETA DE DADOS............................................................................... 

TRATAMENTO DOS DADOS.................................................................. 

LIMITAÇÕES DO MÉTODO .................................................................... 

A CONJUNTURA DO SETOR DE DEFESA DO BRASIL NO SÉCULO XXI. 

A BID DO BRASIL .................................................................................... 

O Spin-Off e as tecnologias de uso dual .............................................. 

O PRODUTO DE DEFESA NACIONAL NO COMÉRCIO EXTERIOR...... 

INFLUÊNCIA DO INVESTIMENTO EM DEFESA NA A ECONOMIA 

NACIONA................................................................................................... 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DOS GASTOS COM DEFESA......... 

DESAFIOS AO SETOR DE DEFESA......................................................... 

DISCUSSÃO.............................................................................................. 

19 

20 

21 

21 

22 

23 

25 

27 

 

33 

33 

36 

38 

5.1 

5.2 

6 

 

 

RELAÇÃO ENTRE IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL................ 

GASTOS DO GOVERNO COM DEFESA.................................................. 

CONCLUSÃO............................................................................................. 

 

 

38 

42 

49 

  



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são 

Instituições permanentes, responsáveis por estabelecer o vínculo do cidadão com 

seu dever para com o Brasil. Tal compromisso se apoia na doutrina, na hierarquia 

e principalmente na relação do homem (o soldado) com os equipamentos e 

máquinas. O material de emprego militar (MEM) tem por finalidade auxiliar a 

conquista do objetivo pretendido, o qual se traduz como a manutenção da 

soberania nacional e a defesa da Pátria. Assim, a simbiose entre militar e máquina 

é fundamental para que as três Forças cumpram suas atribuições. 

Nesse contexto, pode-se deparar, de imediato, com duas necessidades: 

previsão de orçamento destinado tanto a pessoal, quanto à aquisição de MEM. A 

atenção a essas duas vertentes é necessária para que se atendam as demandas 

do País. Essa questão é econômica e estratégica, vinculando o papel do Estado 

ao de provedor dos recursos necessários ao bom funcionamento das Instituições 

responsáveis por sua defesa.  

A legislação em vigor, bem como os manuais e doutrinas existentes nas 

Forças Armadas subsidiam as políticas que guiam o modo de atender as 

demandas nacionais. Assim surge a relação fundamental com as academias e 

centros de desenvolvimento tecnológico, os quais podem ser públicos ou 

privados. 

No tocante aos recursos humanos, importa destacar que, desde a década 

de 1980, o mercado de trabalho mundial vem sofrendo fortes modificações 

advindas da informatização e mecanização dos meios de produção, tanto no setor 

agrícola, quanto na indústria e no terceiro setor. Desta realidade depreendeu-se 

a necessidade de maior nível de instrução intelectual e especialização técnico-

profissional daqueles que almejavam ingressar em uma profissão.  

Reforça-se a ideia de que a oferta de mão-de-obra qualificada em um país 

é fator atrativo para a vinda ou criação de empresas e indústrias com potencial 

de alavancar a economia nacional. Todavia, as ofertas de vagas em sistemas 

educacionais de qualidade por parte, principalmente, do Estado e de cursos 

profissionalizantes não acompanharam o ritmo desse mercado em acelerada 

mutação. Com isso, a alocação de verba para implementação de projetos nas 

Forças Armadas, como “Soldado Cidadão” e, ainda em fase embrionária, o 
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“Soldado Aprendiz”, faz-se necessária para a capacitação do pessoal, os quais 

terão alto potencial de aproveitamento nas instituições militares e no meio civil 

(no caso do militar não estabilizado). 

Em relação ao MEM, depreende-se que a base tecnológica e industrial de 

defesa desenvolvida em uma nação tem como objetivo principal assistir às 

próprias demandas e, como meta secundária, exportar seus insumos.  A 

confluência da cadeia produtiva de MEM se define como Base Industrial de 

Defesa (BID), a qual representa a união entre empresas públicas, privadas, de 

organizações civis e militares, que desenvolvem pesquisas, insumos e materiais 

nessa área. Essa conjuntura tem potencial para reverberar de maneira positiva 

no contexto nacional, pois tende a favorecer a geração de emprego e renda de 

forma a contribuir com o desenvolvimento econômico e social no Brasil.  

As novas políticas econômicas adotadas pelos governos brasileiros, desde 

o início do século XXI, favoreceram o desenvolvimento de grandes projetos 

alinhados com a defesa nacional, dinamizando o crescimento da BID. Houve a 

criação dos chamados Programas Estratégicos, contemplando os interesses de 

cada uma das três Forças: o programa FX-2 e KC-390 da Força Aérea Brasileira 

(FAB); o Programa de Submarinos (PROSUB) e a construção das Corvetas da 

classe Tamandaré para Marinha do Brasil; o Blindado Guarani e o sistema 

ASTROS 2020 para o Exército Brasileiro. Todos esses projetos contribuíram para 

o desenvolvimento tecnológico nacional, por meio da produção de insumos de 

alto valor agregado, reunindo condições de serem gerados empregos e renda, 

além do aumento de recursos tributários arrecadados pela União, estados e 

municípios. 

Todavia, há que se considerar pesquisas com posições diferentes a 

respeito da alocação de recursos financeiros do Estado para patrocinar a IND 

como forma de promover o desenvolvimento econômico nacional. Nesse interim 

se faz necessário abordar a tese de Carla Madsen Arruda constante em seu 

trabalho de Mestrado Profissional, que diz:  

 

Para a teoria econômica, tanto as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento quanto a de Defesa Nacional são consideradas bens 
públicos, ou seja, tem características de serem não excludentes e não 
rivais. Esses atributos distanciam, em parte, o interesse da iniciativa 
privada no financiamento das despesas com as inovações voltadas para 
o setor militar. Cabe assim, ao Governo, participar dessas atividades, 
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contribuindo com recursos para o financiamento de P&D voltado para a 
disponibilização dos bens públicos. 
(...) 

No Brasil, os gastos militares vêm aumentando, mas a 
participação em relação do PIB ainda está abaixo da média mundial . 
As despesas do Governo com Defesa Nacional são programadas no 
Plano Plurianual (PPA), nas leis orçamentárias (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), e são detalhadas no Plano de 
Articulação e Equipamentos de Defesa (PAED). O PAED lista os projetos 
que serão priorizados pelos investimentos da área da Defesa Nacional. 
(ARRUDA, 2019, p.16, grifo nosso)1 
 

Do exposto, salienta-se que os dados constantes nessa essa pesquisa não 

esgotam o assunto. Assim, a conclusão da presente pesquisa a respeito do tema não 

traz consigo uma verdade absoluta. Há que se ressaltar que o arcabouço coletado está 

sendo analisado e interpretado sob uma ótica individual, com viés eminentemente técnico 

e fundamentado no que consta nas “Referências”. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Esse trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido para responder o 

seguinte problema: de que forma os gastos com materiais de emprego militar 

oriundos da Indústria Nacional de Defesa (IND) contribuem com o desenvolvimento 

econômico do Brasil? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi o de avaliar se o orçamento destinado 

às Forças Armadas brasileiras para a compra de MEM oriundos da IND contribuiu 

com o desenvolvimento econômico e social do País. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

A presente dissertação teve os seguintes objetivos específicos: 

a) apresentar a conjuntura do setor de defesa no século XXI; 

 
1 Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35823/1/2019_CarlaMadsenArruda.pdf> 
Acesso em: 15 maio 21. 
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b) apresentar a influência do investimento em defesa na economia nacional; 

e 

c) discutir as informações acerca da influência dos gastos militares na 

economia nacional. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A fim de se delimitar o escopo desta pesquisa, presumiu-se que os gastos 

com materiais de emprego militar oriundos da Indústria Nacional de Defesa (IND) 

contribuem com o desenvolvimento econômico do Brasil. Portanto, as hipóteses 

de estudo que solucionaram o problema proposto, nas suas formas nula (H0) e 

alternativa (H1), foram as seguintes: 

H0 – Os gastos com materiais de emprego militar oriundos da Indústria 

Nacional de Defesa (IND) contribuem com o desenvolvimento econômico do 

Brasil e, por conta disso, devem ser mantidos e, na medida do possível, 

ampliados. 

H1 – Os gastos com materiais de emprego militar oriundos da Indústria 

Nacional de Defesa (IND) não contribuem significativamente com o 

desenvolvimento econômico do Brasil e, por conta disso, deve ser contido o 

repasse de recursos para esse setor, sendo mais vantajoso investir nos demais 

setores produtivos do País. 

 

1.4 VARIÁVEIS 

 

As variáveis constantes nesse trabalho se prestaram a verificar a 

relevância de se alocar recursos para serem investidos na BID, por meio da 

compra de MEM pelas Forças Armadas. 

A medição das variáveis se deu pela verificação do retorno financeiro ao 

Brasil relativo ao investimento na IND, comparando o montante gerado com 

outras modalidades de indústria, bem como a comparação, em termos 

econômicos, da compra de PRODE importado e de fabricação nacional.  

Dessa forma, foi possível prover subsídios aos argumentos daqueles que 

defendem um orçamento condizente com a necessidade de investimento nos 

Projetos Estratégicos que movimentam a IND. Ademais, a publicidade dos 
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resultados obtidos se mostrou importante para prover a devida satisfação ao 

contribuinte das razões de se melhorar o investimento nas Forças Armadas.  

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esse estudo limitou-se à pesquisa relativa à BID nacional e os assuntos mais 

relevantes que cercam o tema. Não foi objeto desse trabalho o gasto com pessoal, 

a exemplo do pagamento de salários e tributações, como forma de se verificar a 

movimentação da economia gerada por esses fatores. Também não faz parte 

dessa pesquisa a avaliação das compras realizadas pelas Organizações Militares 

que não estejam relacionadas diretamente com gastos atinentes a IND.   

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Existem pesquisas que demostram a correlação que se estabelece ao longo 

tempo entre o Produto Interno Bruto (PIB) e o gasto com o setor militar (Rocha e 

Giuberti, 2005). Assim, o crescimento econômico do país tem relação, também, 

com o investimento que esse realiza em sua defesa. 

O principal motivo do investimento em MEM traduz-se na necessidade de o 

país ter os meios bélicos adequados para atender as responsabilidades de 

manutenção dos interesses nacionais, defesa da pátria e soberania. Nesse escopo, 

a expressão militar do poder nacional de um Estado se manifesta por sua 

capacidade de investir recursos na aquisição e modernização de seus MEM. Os 

benefícios econômicos advindos dessa situação são consequências positivas 

originadas do cumprimento das citadas obrigações por parte das Forças Armadas.  

A Estratégia Nacional de Defesa (END), alinhada diretamente aos Objetivos 

Nacionais de Defesa estabelecidos na Política Nacional de Defesa, traz ações que 

visam orientar as medidas a serem implementadas pelo Estado para que sejam 

atingidos os referidos objetivos. Corroborando com a presente pesquisa, pode-se 

transcrever a seguinte Ação Estratégica de Defesa constante no citado documento 

(2020, p.63)2: 

 

 
2 Disponível em: < https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_ 
congressonacional_22_07_2020.pdf> Acesso em: 7 maio 21 



19 

 

AED-1 Desenvolver os setores estratégicos de defesa (nuclear, 
cibernético e espacial). 
(...) 
AED-13 Buscar a regularidade e a previsibilidade orçamentária para o 
Setor de Defesa. 
(...) 
AED-23 Dar prosseguimento aos projetos estratégicos das Forças 
Armadas. 

 

Enfatiza-se também, a observação de Arruda (2019, p.16) que reforça a 

importância desse estudo: 

 

Melhorar o provimento dos bens públicos pelos Governos, como Defesa 
Nacional, têm sido um dos objetivos em termos de eficiência econômica. A 
melhoria da relação custo-benefício pode ser alcançada pelos projetos e 
gastos militares, inclusive se consideradas as contribuições das melhorias 
técnicas aplicadas pelas atividades militares que também podem contribuir 
para a evolução das atividades civis. Assim, se o resultado for benéfico para 
a economia, os avanços tecnológicos decorrentes das pesquisas e 
desenvolvimento militares, também podem impulsionar o crescimento da 
economia como um todo. 

 

 

2 METODOLOGIA  
 

 

2.1. TIPO DE PESQUISA  

  

Essa pesquisa é qualitativa, descritiva, explicativa, bibliográfica e 

documental. Isso porque foi privilegiada a consulta às fontes pertinentes sobre 

o assunto com objetivo de se ter atendido a devida fundamentação teórico-

metodológica na investigação sobre o tema. A internet, nesse trabalho, foi 

largamente utilizada para a obtenção dos materiais bibliográficos essencial. 

Cabe salientar que não se vislumbrou a necessidade de se realizar uma 

pesquisa de campo. 

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo desse trabalho foi não-probabilístico e por acessibilidade. Isso 

devido ao fato de não ter havido a necessidade de tratamento estatístico para se 

demonstrar os resultados matemáticos depurados a partir de informações 

econômicas e contábeis levantadas.  
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Ademais, os elementos documentais e bibliográficos que constam nessa 

pesquisa foram obtidos de acordo com a facilidade de se ter acesso a eles. Não 

houve a intenção de se requerer informações reservadas. 

Para subsidiar a argumentação dessa pesquisa, foi verificada a relação 

investimento – retorno no setor de defesa com outros setores econômicos que 

demandam recursos públicos, objetivando correlacionar a diferença entre esses. 

Essa medida contribuiu com a produção de argumentos sólidos para contestar 

uma parcela da sociedade que não vê sentido em se destinar verbas para 

pesquisa e desenvolvimento da IND e a autonomia produtiva na área de MEM. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Esse trabalho se iniciou com pesquisa bibliográfica na literatura de acordo 

com seguinte escopo: 

- livros; 

- manuais;  

- legislação específica sobre o tema; 

- revistas especializadas; 

- jornais; 

- artigos; 

- matérias produzidas em congressos; 

- páginas de internet com credibilidade acadêmica; e 

- monografias e teses com dados pertinentes ao assunto. 

 A partir das informações levantadas das consultas às citadas fontes foram 

levantados os dados essenciais a fim de se criar o conhecimento necessário para 

dar solução às hipóteses elencadas nesse trabalho. 

As conclusões provenientes das pesquisas nas fontes citadas permitiram 

estabelecer, em tese, o nível de influência dos gastos militares no 

desenvolvimento econômico nacional, bem como a questão da importância de se 

manter a alocação de recursos para a área da Defesa a fim de prover incentivos 

à pesquisa, desenvolvimento de projetos, criação de empresas e geração de 

empregos no ramo. 

O quadro a seguir apresenta a dinâmica de trabalho que se desenvolveu 

para a consecução dos objetivos propostos: 
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Quadro 1 – Coleta de dados 

Objetivos Tipo de 

Pesquisa 

Dados Coleta 

a apresentar a conjuntura do setor 

de defesa no século XXI; 

 

 

 

 

 

descritiva, 

explicativa, 

bibliográfica e 

documental 

Explanação do 

setor a partir do 

ano 2000 

- documento 

- legislação 

b apresentar a influência do 

investimento em defesa na 

economia nacional; 

Verificação dos 

dados econômicos 

atinentes ao setor 

- documento 

- livros 

- revistas 

- Portfólios 

institucionais 

c Discutir as informações 

levantadas acerca da influência 

dos gastos militares na economia 

nacional; 

Análise de 

informações oficiais 

de entidades 

públicas e privadas 

- documento 

- legislação 

- Sites 

institucionais 

 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

De acordo com o problema nessa pesquisa foi escolhido como método para o 

tratamento dos dados que foram obtidos a análise de conteúdo3. 

Com isso, obteve-se as informações necessárias para apresentar a política de 

Estado do Brasil no que tange à Defesa Nacional, bem como os dados a respeito da 

evolução do setor de defesa no Brasil e seus impactos econômicos. 

Por meio do referido método, verificou-se a compatibilidade do orçamento de 

defesa no Brasil e quanto desse montante tem sido empregado na BID. Foi levantado, 

também, a partir do tratamento dos dados obtidos, o nível de impacto da IND na 

balança comercial brasileira, bem a identificação dos principais grupos de empresas 

que destinam sua produção ao setor da defesa. 

 

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A metodologia adotada para essa dissertação não esgotou todo conhecimento 

a respeito desse tema e não teve como propósito subsidiar a resposta ao problema 

elencado nesse trabalho como uma verdade absoluta. Isso porque outros métodos de 

 
3 Estudo de textos e documentos, sendo uma técnica de análise de comunicações, associada tanto aos 

significados quanto aos significantes da mensagem. 
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pesquisas, como grupos de foco4, delphi5 e triangulação6, por exemplo, não foram 

utilizados.  

Pelo tempo destinado à realização desse trabalho, a adoção do método citado 

tornou exequível a produção do conhecimento necessário para se debater o temo em 

questão. Tudo dentro de parâmetros sensatos e com resultados consistentes, os quais 

respondem o questionamento dessa dissertação.  

 

3 A CONJUNTURA DO SETOR DE DEFESA DO BRASIL NO SÉCULO XXI 
 

As profundas integrações promovidas pela intensificação do fenômeno da 

globalização, ao final dos anos de 1990, serviram para dinamizar o cenário competitivo 

e interdependente que perdura até os dias atuais.  

A estabilização econômica promovida no Brasil, a partir do Plano Real, bem 

como a abertura econômica e privatizações ocorridas, principalmente durante do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 a 2001), projetaram o País política e 

economicamente no contexto internacional. Os reflexos disso foram evidentes a partir 

dos anos 2000, em especial pelos investimentos recebidos de novos players 

internacionais, a exemplo da China. Em sua tese, Juan David Jones Ortiz relata que 

entre 2003 e 2016 o Brasil receberia desse país os seguintes valores: 

 

(...) aproximadamente US$60 bilhões em investimento estrangeiro direto que 
foram destinados, especialmente, aos setores de petróleo e gás (US$ 14 
bilhões), elétrico (US$ 9 bilhões), mineração (US$ 8 bilhões), automotivo 
(US$ 7 bilhões), transporte (US$ 6 bilhões) e financeiro (US$ 6 bilhões). 
(ORTIZ,2018, p.32) 

 

O citado autor prossegue em sua tese, abordando a seguinte consequência 

sobre a projeção da China como potência econômica global: 

 

“A ascensão da China à categoria de potência econômica mundial 
também influenciaria no barateamento dos bens industriais, no aumento 
do comércio de recursos minerais e energéticos e no aumento dos 
preços das commodities, área em que o Brasil tem vantagem em relação 
a outras nações. Nesse contexto, as exportações brasileiras passariam de 
um patamar de US$ 55 bilhões em 2000 para US$ 256 bilhões em 2011, 

 
4 Método que consiste na realização de entrevistas em grupo, conduzidas por um moderador, tendo 

por objetivo a discussão de um tópico específico. 
5 Método que visa obter o consenso de especialistas sobre o que está se investigando por intermédia 

da aplicação de questionários em sucessivas rodadas. 
6 Técnica de utilização de diversos métodos para investigar um mesmo fenômeno. 
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enquanto as importações passaram de US$ 56 bilhões para US$ 226 bilhões 
(GONÇALVES, 1999; BODMAN; WOLDENSOHN e SWEIG, 2011; 
AVENDANO; MELGUIZO e MINER, 2017; CRUZ et al., 2012).” (ORTIZ,2018, 
p.32, grifo nosso) 

 

De acordo com a dinâmica das relações internacionais e a consequente 

aspiração dos demais países em se projetarem no cenário regional e até mundial, o 

Brasil percebeu, a partir dos governos instituídos nos anos 2000, a necessidade de 

desenvolver sua expressão militar do poder nacional. Obviamente, um país com 

dimensões continentais, farto em commodities e recursos naturais, não pode embasar 

sua proeminência internacional apenas no campo econômico. Assim, o reerguimento 

da base industrial de defesa (BID) e o investimento na modernização da Forças 

Armadas serviria como instrumento de projeção de poder e afirmação de soberania. 

Como forma de materializar essa aspiração, foram elaboradas e atualizadas, a partir 

de 1996, a Política Nacional de Defesa (PND).  Tal documento busca:  

 

“[...]orientar os esforços de toda a sociedade brasileira no sentido de reunir 
capacidades em nível nacional, a fim de desenvolver as condições para 
garantir a soberania do País, sua integridade e a consecução dos objetivos 
nacionais.” (PND, 2016, p.4) 

 

No tocante ao que foi abordado, a citada legislação aduz o que se segue:  

 

“A partir da análise das realidades que afetam a defesa da Pátria, a Política 
Nacional de Defesa busca harmonizar as iniciativas de todas as expressões do 
Poder Nacional intervenientes com o tema, visando melhor aproveitar as 
potencialidades e as capacidades do País. Trata, subsidiariamente, da interação 
e da cooperação em outras atividades que, embora não sejam diretamente 
ligadas à Defesa, são relacionadas com a manutenção do bem-estar e da 
segurança da população em seu sentido mais amplo.” (PND, 2016. p.4) 

 

Com isso, a BID começou a se reerguer a partir da primeira década do século 

XXI em virtude, principalmente, dos projetos estratégicos elaborados pela Marinha, 

Exército e Aeronáutica. A concepção desses empreendimentos conta com forte 

investimento do governo como forma de motivar o aumento de indústrias e empresas 

vocacionadas a produção desse material. 

 

3.1 A BID DO BRASIL 
 

O poder militar de um país pode ser traduzido pela condição que possui para 

aplicar seus recursos humanos, científico-tecnológicos e naturais, objetivando gerar 
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capacidades que favoreçam às Forças Armadas. Nesse diapasão, faz-se oportuno 

citar a tese de Juan David Jones Ortiz que assim se manifesta: 

 

O poder militar das forças terrestres, navais, aéreas, espaciais, e 
cibernéticas, por sua vez, é a mais importante fonte do poder estatal, já que 
tem a capacidade de destruir, matar, ocupar, controlar e, portanto, de 
dominar, coagir e induzir outros Estados e atores não-estatais a se 
comportarem de uma forma que livremente não teriam escolhido (KNORR, 
1966; TELLIS et al., 2000). (ORTIZ, 2018, p.33) 
 

A BID brasileira tem vocacionado sua produção para materiais que tenham 

emprego dual. Um exemplo de modelo é a fabricante de MEM Avibras, a qual atende, 

conforme se apresenta na Figura 1, além do mercado militar, o mercado civil, 

divulgando em sua página oficial na internet o seguinte: 

 

Diversificação de produtos 
Com uma linha de produtos e serviços bem diversificada, a Avibras também 
atende o mercado civil, utilizando sua própria tecnologia (spin-off) através de 
suas áreas: química, transporte, eletrônica, pintura eletroforética (KTL) e 
garantia da qualidade. 
A Avibras oferece ainda o sistema de tratamento superficial de peças 
metálicas, aplicável em aço, aço galvanizado e alumínio, atendendo 
principalmente a indústria automobilística.7 

 

FIGURA 1 – SERVIÇO FORNECIDO PELA AVIBRAS DESTINADO À ÁREA CIVIL 

 
Fonte: Página oficial de internet da Avibras8 

 
7 Disponível em: < https://avibras.com.br/site/nossos-produtos-e-servicos/mercado-civil.html> Acesso 
em: 15 maio 2021 
8 Disponível em: < https://avibras.com.br/site/nossos-produtos-e-servicos/mercado-civil.html> Acesso 
em: 15 maio 2021 
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A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança 

(Abimde) é uma promotora e difusora de informações relativas a Indústria nacional 

vocacionada para a produção de itens para os setores de defesa e segurança no 

Brasil. Na apresentação sobre a BID, foi divulgado pela referida associação (Abimde, 

2014) que no ano de 2013, empresas e indústrias brasileiras relacionadas ao setor de 

defesa e segurança faturam um montante aproximado de US$ 4 bilhões.  

Cabe destacar que, de acordo com a citada entidade (Abimde, 2013), as 

empresas que integram a BID são catalogadas em Empresas de Defesa (ED) e 

Empresas Estratégicas de Defesa (EED). Existem 16 (dezesseis) ED relacionadas 

pela Abimde, dentre elas: AEL, IVECO, KMW e CELLIER. Quanto às EED, essa 

Associação relaciona 58 (cinquenta e oito) empresas, das quais se pode citar: Imbel, 

Taurus S.A e Condor. Esses empreendimentos geraram, segundo dados divulgados 

pela Ambide em 2013, em dados aproximados, 30 mil empregos diretos e cerca de 

120 mil indiretos.  

Complementado a abordagem realizada, Israel de Oliveira Andrade relata em 

seu trabalho publicado no “Mapeamento da Base Industrial de Defesa” o que se 

apresenta: 

 

Cabe ainda apontar que algumas das principais empresas de defesa atuais, 
conforme diagnóstico da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI, 2011), são aquelas que se beneficiaram dos grandes projetos militares 
no período de auge da BID ainda na década de 1980. Nesse sentido, o 
relatório da ABDI destaca empresas como Embraer, Avibras, Helibras e 
Emgepron, remanescentes daquele período, bem como companhias que se 
estabeleceram posteriormente, mas que acolheram projetos originados nos 
anos 1970 e 1980, como as empresas Mectron, Agrale e Atech (ABDI, 2011, 
p. 20).  
Destaca-se, por fim, que a atual estrutura da BID é razoavelmente 
diversificada, compreendendo diferentes segmentos. O Livro Branco de 
Defesa do Brasil, disponibilizado pelo Ministério da Defesa, enumera oito 
segmentos como sendo os mais importantes no contexto do setor de defesa 
brasileiro, sendo: armas leves, munições e explosivos, armas não letais, 
armas e munições pesadas, sistemas eletrônicos e sistemas de comando e 
controle, plataforma terrestre militar, plataforma aeroespacial militar, 
plataforma naval militar e propulsão nuclear (Brasil, 2012a). Além desses, é 
ainda abordado neste livro o segmento de equipamentos de uso individual. 
(ANDRADE, 2016, p.19) 

 

3.1.1 O Spin-Off e as tecnologias de uso dual  

 

O termo spin-off, entendido como efeito de “derivar”, traduz-se, no que 

tange a indústria de defesa, como produtos tecnológicos originados em 
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decorrência dos gastos militares nesse setor, os quais podem ser utilizados na 

produção civil (DAGNIO, 2008). 

De acordo com Jacques Gansler9, citado no trabalho de Renato Dagnio10 

(2008, p.51), há que dar importância à promoção de programas ligados à ciência 

e tecnologia que direcionem seus produtos para uso dual.  

No tocante a utilização de materiais disponíveis no mercado civil como 

componentes de MEM e as vantagens dessa prática, o autor Dagnio (2008, p.51) 

cita, ainda, a seguinte recomendação de Jacques Gansler: 

 

(...)recomendação aos militares foi que aproveitassem a capacidade 
de inovação, o reduzido ciclo de produto e as tecnologias de custo 
mais baixo do setor civil de maneira a gerar economias de escala 
capazes de promover a diminuição dos seus custos (Neuman, 2006). 
Essa recomendação se apoiava no conteúdo do seu livro, publicado 
cinco anos antes (Gansler, 1995), onde criticava a indústria de defesa 
norte-americana por ser um dos setores mais ineficientes e não-
competitivos da economia do país. E, apontava a necessidade de uma 
integração do setor militar com o civil (que, segundo ele, contava com 
a oposição de influentes e antigos interesses) que contrabalançasse a 
tendência que o estava levando a se tornar pequeno, altamente 
subsidiado, ineficiente, não-efetivo, não-competitivo, e 
tecnologicamente obsoleto. (grifo nosso) 

 

Atualmente as Forças Armadas de vários países tem aumentado a busca 

por tecnologias civis servíveis ao setor de defesa. Isso em decorrência da 

velocidade em que se introduzem inovações no mercado, as quais contam, 

normalmente, com maior tecnologia e a preços mais acessíveis em relação à 

insumos dedicados exclusivamente à produção de MEM. Com isso, verifica-se 

que cada vez mais as diferenças entre produtos tecnológicos usados no meio civil 

e no meio militar vem diminuindo com passar do tempo (DAGNIO, 2008).    

Como subsídio para a ideia debatida nesse tópico, pode-se destacar alguns 

produtos que foram desenvolvidos inicialmente para emprego militar e se 

desdobraram para o meio civil e, em alguns casos, convertendo-se em 

 
9 Jacques S. Gansler é o autor dos livros influentes The Defense Industry, Affording Defense e Defense 

Conversion: Transforming the Arsenal of Democracy, todos publicados pela MIT Press. Atualmente é 
Professor e Roger C. Lipitz Presidente de Políticas Públicas e Empreendimentos Privados na Escola 
de Políticas Públicas e Diretor do Centro da Indústria de Biotecnologia do Sloan Center na Universidade 
de Maryland. Ele foi subsecretário de Defesa para Aquisição, Tecnologia e Logística de 1997 a 2001. 
(tradução nossa). Disponível em: <https://mitpress.mit.edu/contributors/jacques-s-gansler> Acesso em: 
28 jun 21 
 
10 A revitalização da indústria de defesa brasileira: uma contribuição ao processo decisório. Disponível 
em: < https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/439/199> Acesso em: 28 jun. 2021 
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necessidades. Cita-se como exemplo: GPS, câmeras digitais, computadores e 

internet. 

Dessa forma, a implementação do desenvolvimento de produtos de uso 

dual tem contribuído para a expansão de cadeias produtivas de fábricas que 

passam a se dedicar não só à produção de materiais para uso civil como também 

a fabricação de MEM.  

Isso em virtude do aproveitamento de grande parte da tecnologia 

desenvolvida, a qual tem condições de atender a ambos os setores. Ressalta-se, 

que essa realidade favorece a diminuição do custo final do item para as Forças 

Armadas, além de tornar a logística de ressuprimento de peças e assessórios 

muito mais simples, uma vez que boa parte desses podem ser encontrados no 

comércio em geral.    

O Portfólio Estratégico do Exército, elaborado no âmbito do EPEx, traduz o 

direcionamento que se deseja dar para se desenvolver a IND, dentro da realidade 

de interação entre produtos de uso dual: 

 

Grande parte das inovações apresenta uso dual. Estudos franceses 
indicam que 60% da pesquisa em defesa tem transbordamento (spill -
over) para o âmbito civil, contra 20% em sentido inverso. De cada 1 euro 
investido em produtos estratégicos, o Estado recuperaria 1,6 euro.  
O processo de apropriação dessas informações pelo meio civil 
(spill-over ou spin-off) requer movimento deliberado do Estado e 
das empresas. As empresas têm que se interessar e fazer 
investimentos complementares, enquanto o Estado tem que facilitar 
esse processo, fornecendo um quadro econômico e jurídico adequado, 
por meio de política de incitação da dualidade.  
Assim, a BID passa a ser fonte de competitividade estrutural, 
contribuindo para o poder das nações, quando a interação entre produtos 
de defesa e economia civil consegue ser estabelecida e mantida 
(Portfólio Estratégico do Exército, 2019, p.37). (grifo nosso) 

 

Assim, verifica-se uma tendência de pacificação no entendimento de que a 

pesquisa e desenvolvimento de insumos de uso dual para compor o MEM mostra-

se viável economicamente para que a IND consiga se sustentar e crescer.  

  

3.2 O PRODUTO DE DEFESA NACIONAL NO COMÉRCIO EXTERIOR  
 

A progressão das exportações brasileiras de armamento a partir dos anos 

2000, começou a reverter o quadro de quedas da participação do Brasil no 

mercado de Defesa, tal fato pode ser percebido na Figura 2.  
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FIGURA 2 – EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ARMAMENTO ENTRE 2000 E 2013 EM MILHÕES 
DE DÓLARES 

 
Fonte: Mapeamento da Base Industrial de Defesa11  

 

Esse fenômeno ocorreu em virtude do aumento dos gastos com material de 

emprego militar (MEM) no âmbito global. Sobre esse cenário, Andrade relata em seu 

trabalho publicado no “Mapeamento da Base Industrial de Defesa”: 

 

A composição da pauta de exportações é dominada pela venda de 
aeronaves, sendo que a empresa com maior participação no mercado 
externo de defesa é a Embraer, com destaque para o avião Super Tucano 
(Moraes, 2012, p. 45-47). Entre os países que adquiriram o modelo entre 
2000 e 2013 encontram-se Angola, Burkina Faso, Chile, República 
Dominicana, Equador, Indonésia, Mauritânia e Senegal (Sipri,2014). 
Ademais, ressalta-se que o primeiro contrato de venda entre a empresa 
brasileira e o governo dos Estados Unidos foi firmado em 2013, envolvendo 
a compra inicial de vinte aeronaves do modelo, atingindo um total de 427 
milhões de dólares. A entrega do primeiro avião ocorreu em setembro de 
2014, enquanto os demais, produzidos em instalações da Embraer em 
Jacksonville, na Flórida, devem ser entregues até julho de 2015. É 
importante apontar, ainda, que a aquisição dos Super Tucanos realizadas 
pelo governo norte-americano destina-se ao uso em missões militares do 
país no Afeganistão. 

 

Em outubro de 2014, a Embraer, em parceria com a Força Aérea Brasileira, 

apresentou o protótipo do novo avião de transporte militar que substituirá as 

aeronaves C-130 Hércules. Trata-se do KC-390, cuja concepção visa atender a 

demanda por mobilidade aeroestratégica não só por parte do Brasil, como também 

por várias Forças Armadas no mundo. Assim, percebeu-se a confluência dos 

interesses do governo e da Força Aérea. O primeiro objetiva principalmente a 

 
11 Confeccionada pelo autor da matéria (Andrade, 2016, p.17), disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ 
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101> Acesso em: 18 maio 2021 
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promoção do incremento no mercado de trabalho, no setor produtivo e de pesquisa 

acadêmica. O segundo tem como objetivo a modernização de sua frota de aeronaves 

de transporte. A versatilidade e características apresentadas pela aeronave a 

tornaram atrativa para os mercados nacional e internacional, gerando otimismo para 

a balança de exportação brasileira no que tange aos produtos de defesa (PRODE).   

O contrato assinado pelo governo brasileiro para a compra das aeronaves 

previa um lote inicial de 28 (vinte e oito) unidades, com datas de entregas que 

deveriam ocorrer a partir de 2016 (o primeiro modelo foi entregue em 4 de setembro 

de 201912).  Existia, antes da Pandemia do COVID-19, cartas com intenção de venda 

de aproximadamente 32 aeronaves desse tipo para o Chile, Portugal e Suécia, 

dentre outros interessados (BIANCONI e HAYNES, 2014). 

Andrade aborda em seu trabalho outras empresas que têm se destacado no 

tocante a exportação de PRODE:  

Além da Embraer, outras empresas que realizaram contratos externos de 
fornecimento de produtos militares no período 2000-2010 foram a Mectron, 
com a venda de mísseis, e a Avibras, vendendo veículos, sistemas Astros 
II e radares. As demais exportações seriam, em grande medida, de produtos 
de segunda mão (Moraes, 2012, p. 45-47). No que concerne o comércio 
exterior, os principais compradores de bens de defesa brasileiros entre os 
anos de 2000 e 2010 foram Colômbia, Equador e Chile, totalizando cerca 
de 48% das exportações do setor. Ainda conforme dados do Sipri, observa-
se a predominância do setor de aeronaves sobre os demais na pauta de 
exportações de armamentos entre os anos 2000 e 2013. Nesse período, a 
venda de aeronaves representou 81,3% das exportações de produtos 
militares brasileiros. (2016, p.18) 
 

Pode-se verificar, também, que o aumento das vendas de PRODE no mercado 

internacional tem favorecido o crescimento econômico nacional. Ressalta-se que parte 

das empresas que atuam no setor de defesa vocacionam sua produção para itens de 

emprego dual. Pode-se citar a Embraer que, além da produção de aeronaves militares, é 

uma das maiores fabricantes de aviões comerciais, agrícolas e executivos, ocupando, em 

2018, a terceira colocação no ranking mundial entre os fabricantes de aviões.13 

A partir dos anos 2000, o governo brasileiro tem atuado para a promoção, 

desenvolvimento e crescimento das atividades econômicas relacionadas ao setor da 

defesa. Esse setor no Brasil, em virtude do “know-how” que possui fruto de já ter sido um 

dos dez maiores exportadores de armamento do mundo entre os anos de 1975 e 1985 

 
12 Informação disponível em: < https://www.defesanet.com.br/kc390/noticia/34128/KC-390---
EMBRAER-entrega-primeira-aeronave-KC-390-a-Forca-Aerea-Brasileira/> Acesso em: 18 maio 2021 
13 https://revistapesquisa.fapesp.br/um-jato-mais-eficiente/ Acesso em: 19 maio 2021 
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(AMBRÓSIO, 2016), apresenta forte potencial para melhorar a eficiência, aumento do 

conhecimento técnico e, com atualizações tributárias que favoreçam a IND, a 

competitividade dos preços, favorecendo o aumento de eficiência econômica. Segundo 

ARRUDA (2019, p.78): 

  

Os ganhos de eficiência econômica estão relacionados aos ajustes de preços e 
quantidades de equilíbrio ente as curvas de oferta e demanda por bens e serviços 
de defesa. Como são poucas as empresas cadastradas para atender as 
necessidades de consumo de produtos de defesa, a quantidade e a 
diversidade oferecidas não satisfazem as exigências. (grifo nosso) 

 

Há muitos anos, o país importa produtos de defesa de alto valor agregado e 

exporta insumos, em geral, de baixa tecnologia e primários, gerando déficit na balança 

comercial, no que tange a diferença monetária entre exportação e importação. 

As empresas que compões a BID nos setores de defesa e segurança são, em sua 

maioria, micro ou pequenas. Pode-se conjecturar que, em virtude dos citados tamanhos, 

a disponibilidade de recursos para patrocinar a produção de artigos de defesa é limitada, 

não ajudando o desenvolvimento de materiais mais complexos como blindados, obuses, 

equipamentos rádio e optrônicos de alta tecnologia. A produção de MEM exige 

destinação de capital para a fabricação de materiais estratégicos de alta tecnologia, 

constante aplicações em pesquisa e desenvolvimento para upgrades, atualizações e 

produção de novos artigos. Com objetivo de superar essas dificuldades, o MD tem 

envolvido o BNDES, por meio de parcerias, para concessão de crédito às empresas que 

atuam na BID.  

O panorama atual tem demonstrado que as maiores empresas produtoras MEM 

e oferecedoras de serviços nesse setor têm se dedicado à produção de itens de utilização 

dual, com alvos nos mercados civil e militar. Nesse escopo, pode-se citar as fabricantes 

Boeing e Airbus, com tradição na produção de aviões e helicópteros para ambos os 

mercados, cujas peças e componentes, em sua maioria, prestam-se às aeronaves civis 

e militares. Já, as pequenas empresas que atuam no setor de defesa, por seu limitado 

capital, têm mais dificuldades operacionais para patrocinar P&D de materiais de emprego 

dual. 

De acordo com ARRUDA (2019, p.79): 

 

(...)nem todos os benefícios legais alcançam e incentivam as empresas a 
operarem no mercado de defesa. Como exemplo, os incentivos fiscais 
inseridos na legislação do Regime Especial de Tributação para a Indústria de 
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Defesa (Retid) não contemplam as micro e pequenas empresas optantes por 
regime tributário diferenciado (Simples Nacional). Assim, apesar do incentivo 
estar vigente no ordenamento jurídico, ele não surte o efeito pretendido 
pelo Estado.  (grifo nosso) 
 

Portanto, de acordo com a citada pesquisadora, o mercado brasileiro de PRODES 

mostra, ainda, forte dependência de investimentos públicos para sua existência.  

Em relação aos Projetos Estratégicos das Forças Armadas, ORTIZ (2018, p.37) 

traz a seguinte abordagem: 

 

Embora não signifiquem o abandono de muitas das plataformas militares 
empregadas durante o século XX, estes programas além de permitir que o país 
detenha as capacidades militares e tecnológicas necessárias para combater 
contra diversos tipos de adversários em terra, no ar, nos oceanos, no 
ciberespaço e desde o espaço externo, são também o fundamento de uma 
profunda transformação das operações militares no país (LBDN, 2012a; IISS, 
2010; BOOT, 2006). 
A guerra da era da informação e centrada na rede, a finalidade do processo de 
modernização ou transformação das Forças Armadas, é a resposta que já foi 
dada em nações como os EUA, Austrália, França, Alemanha, Reino Unido, Israel 
e China diante do surgimento de novos desafios à defesa e segurança como a 
proliferação de armas de destruição em massa e o aumento da capacidade de 
agressão dos atores não-estatais; assim como também, diante da necessidade 
beneficiar o setor militar com os avanços tecnológicos dos setores de 
comunicação, computação, softwares, automação, sensores, e sistemas da 
informação (MCMASTER, 2003; WILSON, 2007; BITZINGER, 2009; END, 2012; 
LBDN, 2012a). 

 

Os citados programas são divulgados oficialmente pelo Ministério da Defesa para 

informar o público em geral sobre o esforço de se alcançar maior autonomia produtiva de 

PRODES, conforme se observa a seguir: 

 

Brasília, 07/06/2021 - Na semana em que se comemora os 22 anos de criação 
do Ministério da Defesa, a Agência Defesa divulga uma série de matérias sobre 
a atuação da Pasta, que tem o Ministro de Estado da Defesa como autoridade 
incumbida de exercer a direção superior das Forças Armadas, constituídas pela 
Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. O 
Ministério da Defesa tem como uma de suas principais atribuições o 
estabelecimento de políticas voltadas à defesa e à segurança do País, em 
consonância com a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de 
Defesa (END) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), documentos de alto 
nível de planejamento que são atualizados a cada quatro anos. 

Conforme aponta FILHO (2017. p.107)14 em sua pesquisa, as soluções integradas 

(pacotes) se configuram como atual tendência para venda de armamento no mundo: 

Atualmente, as vendas de armamentos no mundo são cada vez mais realizadas 
por meio de soluções integradas (pacotes) de segurança que incluem serviços 
diversos e compensações comerciais e/ou tecnológicas (offset), ao invés da 

 
14 Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 23 | Maio/Ago. 2017: “Base Industrial de Defesa do Brasil: notas para 

uma estratégia de promoção de exportações” 
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mera transferência de equipamentos. Conjuntamente aos produtos finais, os 
países exportadores oferecem também uma série de serviços pré e pós-venda, 
que podem incluir garantias e financiamento ao comprador, treinamento, 
modernização, compromisso de aquisição de produtos locais e cooperação 
técnica, além de diversas modalidades de offset com transferência de tecnologia 
e capacitação de empresas locais como fornecedores futuros. No caso dos 
“pacotes” mais elaborados de vendas há previsão, inclusive, de apoio político em 
instâncias internacionais, ou mesmo compromissos de apoio militar e defesa 
mútua (Moraes, 2011). 

 
O citado pesquisador se baseia no trabalho de Moraes (2011) e apresenta em sua 

publicação o perfil de concorrência de PRODES na esfera internacional, separado por 

tipo de pacotes agregado às negociações estabelecidas. 

 

FIGURA 3 – ESTRATÉGIAS DE PACOTES DE BENS E SERVIÇOS NO MERCADO 
INTERNACIONAL DE PRODUTOS DE DEFESA E SEGURANÇA 

 
Fonte: FILHO (2017, p.107), embasado em MORAES (2011) 

 

 Ainda de acordo com FILHO (2017)15, esse estudo faz uma abordagem 

interessante sobre os principais fatores de força e fraqueza, desafio e oportunidade 

da BID no que concerne a projeção de suas vendas no mercado internacional. Tal 

abordagem é demonstrada no trabalho do autor por meio da seguinte Matriz 

SWOT: 

 
15 Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 23 | Maio/Ago. 2017: “Base Industrial de Defesa do Brasil: notas para 

uma estratégia de promoção de exportações” 
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FIGURA 4 – MATRIZ SWOT DA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA E SEGURANÇA DO BRASIL 

 
Fonte: FILHO (2017, p.106) 

 

 Da supra apresentada matriz SWOT pode-se verificar que a maior parte das 

fraquezas elencadas tem a ver com o Governo, uma vez que esse é o maior cliente 

de PRODES, é quem tem condições de financiar P&D nessa área e, também, é 

quem pode oferecer garantias e desburocratizar o processo de comercial ização de 

materiais de defesa. A solução dos pontos fracos nominadas na matriz refletiram, 

também, na superação dos desafios ali constantes.  

 

4 INFLUÊNCIA DO INVESTIMENTO EM DEFESA NA ECONOMIA NACIONAL 

 

4.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DOS GASTOS COM DEFESA 

 

O LBDN (2016 ,p.150 e 151) define a BID como: 

(...) o conjunto de organizações estatais e privadas, civis e militares, que 
realizam ou conduzam pesquisas, projetos, desenvolvimento, 
industrialização, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, 
modernização ou manutenção de produto de defesa no País. 

 

O referido documento ressalta que a BID por si só não atende por completo as 

necessidades de segurança e defesa do Brasil. O domínio e autonomia das 

tecnologias sensíveis são condições necessárias para se ampliar o número de 
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produtos a serem ofertados no mercado que atendam os citados setores. (LBDN, 

2016, p.151) 

O incremento da BID, fomentado principalmente pelo investimento nesse ramo 

produtivo e no consumo por parte de clientes nacionais e internacionais, garantem a 

perenidade e expansão do setor, cujos reflexos sociais podem ser expressos na figura 

a seguir:  

 

FIGURA 5 – INFLUÊNCIA SOCIOECONÔMICA DA BID 

 
Fonte: Portifólio Estratégico do Exército (2020, p.25)16 

  

Observa-se na Figura 5 a geração de aproximadamente 300 mil empregos 

entre diretos e indiretos no setor de defesa, demonstrando o potencial social do setor 

no país. Embasa-se tal conjectura citando-se o estudo realizado pelo EPEx e a CNI, 

no tocante aos Programas Estratégicos do Exército (Prg EE), o qual apresenta o valor 

total dos vencimentos pagos à trabalhadores que atuam no ramo da Defesa, cuja 

soma no ano de 2020 totalizou R$2,6 bilhões. Demonstra-se, também, o quantitativo 

de mão de obra assalariada, a quantidade de profissionais registrados e de 

engenheiros que atuam no setor. Essas informações materializam a relevância de se 

destinar recursos ao setor. As afirmações apresentadas são expressas na Figura 6, 

conforme se segue: 

 
16 O Portfólio Estratégico do Exército se baseou nos dados disponibilizados pela FIPE/ABIMDE 2017 
para produzir os dados expostos na Figura 5. 
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FIGURA 6 – RESULTADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO NACIONAL DOS PRG EE 

 
Fonte: Portifólio Estratégico do Exército (2020, p.28)17 

 

Com base em informações disponíveis na FIPE e na ABIMDE, o EPEx 

disponibilizou os seguintes resultados comparativos entre o investimento em setores 

produtivos no contexto da economia nacional e o retorno desse em relação ao PIB: 

 

FIGURA 7 – IMPORTÂNCIA DOS GASTOS COM DEFESA 

 
Fonte: Portfólio Estratégico do Exército18 

 
17 Fonte: Pesquisa EME/CNI, 2019 – em andamento (Prt EE, 2020, p.28) 
18 <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4438/1/Portf%C3%B3lio%20Estrategico%20do% 
20 Ex%C3%A9rcito%20-%20Gab%20Cmt%20Ex.pdf> Acesso em: 8 jun. 2021  
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Verifica-se que que o investimento na BID tem reflexos destacado no 

crescimento econômico nacional em comparação com outros setores, conforme se 

percebe na Figura 7. 

 

4.2 DESAFIOS AO SETOR DE DEFESA 

 

Constata-se que as atividades produtivas desencadeadas no escopo da IND 

influem, segundo as fontes elencadas, de maneira positiva na economia. Todavia há 

que se considerar a sustentabilidade desse setor, no tocante à manutenção dos 

resultados apresentados. Isso porque o principal cliente das empresas que atuam no 

setor de segurança e defesa no Brasil são os próprios governos estadual e federal. 

Esse último, em várias ocasiões, não atendeu as expectativas das Forças Armadas 

quanto à destinação de recursos para aquisição de MEM. Para ilustrar esse cenário, 

o EPEx apresenta o seguinte estudo que retrata a dilação dos prazos para conclusão 

dos Prg EE, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

FIGURA 8 – PRAZOS PARA CONCLUSÃO DOS PRG EE 

 

Fonte: Portifólio Estratégico do Exército19 

 
19 <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4438/1/Portf%C3%B3lio%20Estrategico%20do% 
20 Ex%C3%A9rcito%20-%20Gab%20Cmt%20Ex.pdf> Acesso em: 8 jun. 2021 
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 O maior responsável pela situação supra apresentada é a imprevisibilidade do 

valor destinado à Defesa no país. Essa condição se verifica na seguinte figura: 

 

FIGURA 9 – RELAÇÃO ENTRE RECURSOS FINANCEIROS PLANEJADOS E RECEBIDOS 

 

Fonte: Portfólio Estratégico do Exército20 

 

Ademais, as exportações exercem papel importante para sustentabilidade e 

crescimento da IND. Entretanto, os processos para comercialização de MEM são 

complexos, tanto em virtude da legislação nacional, quanto no tocante à competição 

com indústrias consagradas no plano internacional, a exemplo da Boeing, Lockheed 

Martin (ambas dos EUA), Norinco (chinesa) e o conglomerado Rostec (russa). Essa 

situação enseja maior apoio do Estado para que a IND consiga prosperar nesse 

cenário. Por esse motivo, a alocação de recursos governamentais para comprar MEM 

auxilia na “certificação” da qualidade e empregabilidade desse, o que, normalmente, 

é considerado como condição básica para se obter sucesso nas exportações dos 

insumos produzidos pela IND. 

 
20 Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4438/1/Portf%C3%B3lio%20 
Estrategico%20do% 20 Ex%C3%A9rcito%20-%20Gab%20Cmt%20Ex.pdf> Acesso em: 8 jun. 2021 
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5 DISCUSSÃO  

 

5.1 A RELAÇÃO ENTRE IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO NACIONAL 

 

A figura apresentada a seguir foi extraída da pesquisa de ARRUDA (2019, p. 

93), cujo teor expressa, em percentuais, a participação das Importações Militares 

entre os países da América do Sul: 

 

FIGURA 10 – IMPORTAÇÕES DE MEM ENTRE PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL 

 

Fonte: ARRUDA (2019, p. 93)21 

 

A citada autora assim analisa a figura supra apresentada: 

(...) 
De todos os países analisados, apenas a Colômbia, até o ano de 2012, 
realizou importações de produtos militares brasileiros. A pauta de 
importações dos países destacados nas colunas prioriza os produtos militares 
com origem na Alemanha, Estados Unidos, Itália e Rússia. A constatação da 
necessidade de importações de produtos militares pode ser considerada uma 
oportunidade para os avanços técnicos dos produtos de defesa brasileiros. 
(grifo nosso) 

 

Como forma de mitigar a permanência da situação apresentada na Figura 10, 

foi editado o regime especial de tributação, positivado no Capítulo III, da Lei 11.1965, 

de 21 de novembro de 2005, regulamentado pelo Decreto nº 5.798, de 7 de junho 

de2006 - para incentivo a Pessoas Jurídicas que realizam pesquisa tecnológica e 

 
21 Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35823/1/2019_CarlaMadsenArruda.pdf> 
Acesso em: 8 jun 21. 
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desenvolvem inovações. Soma-se às citadas legislações a Lei 12.598/2012, que 

estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento 

de produtos e de sistemas de defesa22. Essas normas são exemplos de medidas 

direcionadas a prover suporte legal e fiscal para que o PRODE nacional tenha maior 

permeabilidade no mercado nacional e internacional.   

Em que pese os incentivos legais mencionados, ARRUDA (2019, p.94) argui 

que “nem todas as empresas que fomentam o setor militar conseguem usufruir dos 

benefícios listados”.  

 

O regime tributário simplificado para as pequenas empresas não 
permite a utilização dos benefícios tributários que são específicos para 
o setor militar. A opção pela tributação simplificada não permite as deduções 
previstas em lei, de forma que o acesso a esses benefícios fica restrito aos 
grandes grupos econômicos. 
De maneira semelhante, a dedução dos dispêndios das empresas 
referentes às atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) só são 
possíveis na tributação completa da pessoa jurídica. Para as grandes 
empresas a dedução é possível e uma alternativa para abatimento dos 
valores gastos. Todavia, para a grande base de indústrias de defesa, a 
existência de autorização para dedução dos valores gastos torna-se 
praticamente sem efeito, uma vez que os benefícios trazidos pela 
dedução podem não compensar a alteração do regime tributário 
(ARRUDA, 2019, p.94). (grifo nosso) 
 

Pode-se observar que o cenário nacional não favorece o surgimento e 

crescimento de pequenas e médias empresas que tenham como objetivo o 

desenvolvimento de tecnologia no setor de defesa.  

A ineficiência da legislação para concessão satisfatória de incentivos fiscais 

para empresas de todos os portes, aliado ao fato de o governo federal alocar recursos 

insuficientes para os Projetos Estratégicos, os quais fomentam o desenvolvimento de 

P&D na área de Defesa e Segurança, tem gerado reflexos negativos nesse setor. A 

principal consequência dessa realidade é que a demanda das Forças Armadas por 

PRODE tem sido atendida mais pela importação que pelo consumo de bens 

produzidos no país.   

Arruda (2019, p.96) elabora um gráfico exposto na Figura 11, com base em 

dados disponibilizados pela SIPRI23, demonstrando a diferença entre importação e 

exportação de materiais de Defesa entre os anos de 2003 a 2018.  

 

 
22 Disponível em: https://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto/retid 
Acesso em: 14 jun 21 
23 Disponível em: https://www.sipri.org/ Acesso em: 14 jun 21 
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FIGURA 11 – RELAÇÃO ENTRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODE NO BRASIL 

 

Fonte: ARRUDA (2019, p. 96)24 

 

Segundo a pesquisadora, a principal observação que se pode extrair do gráfico 

supra apresentado é o que se segue: 

 

As importações militares brasileiras historicamente superam as 
exportações. O valor médio observado para o período indica que as 
importações alcançam US$ 202,3 milhões, contra US$ 54,9 milhões das 
exportações. Um dos motivos está na composição dos produtos militares em 
cada uma das pautas (ARRUDA, 2019, p.96). (grifo nosso) 

 

Segundo ARRUDA (2019, p97) “historicamente, as exportações brasileiras 

estão concentradas no segmento de aeronaves”.  É limitada a variedade de 

exportações de MEM. Todavia, a partir de 2009 pode-se perceber o aumento da 

inserção de meios de artilharia, misseis e veículos blindados, compondo, segundo a 

citada pesquisadora, a participação de até 11% do total de exportações nos últimos 

15 anos. O segmento de navios participou da pauta de exportações nos anos de 2003 

e 2009. Àquela época, a participação desse segmento alcançou 22% e 26%, 

respectivamente, do total das exportações para cada ano. 

As importações de MEM no Brasil superam a exportações, tanto em 

quantidade, quanto em variedade. Segundo Arruda (2019, p.97): 

 

As importações na pauta militar são mais diversificadas que na de 
exportações. Considerada a participação dos segmentos acumulada nos 
últimos 15 anos, os segmentos com maior representatividade após o aéreo, 
são: veículos blindados (17,91%), navios (16,64%), sensores (10,34%), 

 
24 Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35823/1/2019_CarlaMadsenArruda.pdf> 
Acesso em: 8 jun 21. 
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misseis (8,06%), motores (4,79%), sistemas de defesa aérea (3,77%), 
artilharia (0,65%), armas navais (0,46%) e outros (0,93%). 
 

A fim de se ilustrar as informações mencionadas anteriormente, as Figuras 12 

e 13 mostram os gráficos elaborados por ARRUDA (2019, p.96 e 97) os quais 

apresentam as composições de importação e exportação de PRODE, por tipo, no 

Brasil entre os anos de 2003 e 2018: 

 

FIGURA 12 – EXPORTAÇÃO DE PRODE NO BRASIL 

 

Fonte: ARRUDA (2019, p. 96)25 

 

FIGURA 13 – IMPORTAÇÃO DE PRODE NO BRASIL 

 

 

Fonte: ARRUDA (2019, p. 97)26 

 
25 Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35823/1/2019_CarlaMadsenArruda.pdf> 
Acesso em: 8 jun 21. 
26 Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35823/1/2019_CarlaMadsenArruda.pdf> 
Acesso em: 8 jun 21. 
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5.2 GASTOS DO GOVERNO COM DEFESA NO BRASIL 

 

O desenvolvimento e fabricação de PRODE agrega diversas capacidades 

existentes e a ser desenvolvida no país, a fim de que se tenha um MEM que 

atenda satisfatória as necessidades das Forças Armadas, gerando maior 

independência do Brasil nesse setor. O Portfólio Estratégico do Exército, 

elaborado no âmbito do EPEx, traduz o direcionamento que se deseja dar para 

se desenvolver a IND: 

 

Um dos objetivos dos Prg é o incremento à P,D&I por intermédio da 
“tríplice hélice”. A Defesa, demandada pela Sociedade, atrai os institutos 
tecnológicos e entidades acadêmicas e fomenta a BID. Tem-se, assim, 
o fortalecimento de um modelo sustentável de desenvolvimento 
tecnológico, muitas vezes com o uso dual; o incremento da 
independência tecnológica, propiciando o domínio de tecnologias 
sensíveis; bem como o estímulo ao desenvolvimento nacional, 
gerando emprego e renda, assim como capacitando a indústria e a 
mão de obra brasileiras (Portfólio Estratégico do Exército, 2019, p.35). 
(grifo nosso) 
 

 

Os gastos com defesa por parte do governo têm sido essenciais para o 

incentivo e crescimento da Base Industrial de Defesa. O Estado se faz o maior 

cliente dessas empresas, uma vez que são os principais consumidores dos 

produtos e serviços destinados ao setor da defesa e segurança pública.  

Com isso, faz-se oportuno analisar os dados levantados no trabalho 

produzido por Andrade (2016, p.24) que traça uma análise dos gastos com defesa 

realizados pelo governo brasileiro e a parte desses valores que são destinados à 

IND. Os valores apresentados estão expressos em valores absolutos, 

relacionando-se aos gastos realizados pelo governo e ao Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional. 

A Figura 14 apresenta o gráfico confeccionado por Andrade (2016, p.24) 

que demonstra, no intervalo entre os anos 2000 e 2013, os gastos com Defesa 

em valores absolutos. O citado autor faz a seguinte análise a respeito dos dados 

os quais demonstram o seguinte: 

 
(...) não houve mudanças bruscas nos gastos militares brasileiros no 
período considerado, havendo apenas ligeiras variações, com uma 
tendência de crescimento contínua entre 2003 e 2010. (Andrade, 2016, 
p.23) 
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FIGURA 14 – GASTOS COM DEFESA NO BRASIL EM US$ BILHÕES DE DÓLARES 

 
Fonte: Mapeamento da Base Industrial de Defesa27  

 
 

Andrade (2016, p.25) avalia os gastos militares, entre os anos de 2000 e 

2013, em relação ao PIB e aos gastos totais realizados pelo Governo, conforme se 

segue: 

 

FIGURA 15 – GASTOS COM DEFESA NO BRASIL (EM % DOS GASTOS DO GOVERNO 
CENTRAL) 

 
Fonte: Mapeamento da Base Industrial de Defesa28  

 
27 Confeccionada pelo autor da matéria (Andrade, 2016, p.17), disponível em: < 
https://www.ipea.gov.br/ portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101> Acesso em: 
18 maio 2021 
28 Confeccionada pelo autor da matéria (Andrade, 2016, p.17), disponível em: < 
https://www.ipea.gov.br/ portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101> Acesso em: 
18 maio 2021 
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O referido autor procede a seguinte análise sobre os dados constantes no 

gráfico da Figura 15:  

 

(...)considera, enquanto gastos militares, todas as despesas 
relacionadas às Forças Armadas, incluindo gastos relacionados aos 
ministérios e demais agências engajadas em projetos de defesa, às 
forças de manutenção da paz enviadas às Nações Unidas, e 
abrangendo, ainda, gastos com pessoal e encargos sociais. A 
inclusão desses últimos gastos implica em certo desequilíbrio no que se 
refere aos reais investimentos brasileiros na área de defesa, 
especialmente quando comparados com países de menor contingente 
militar. Destaca-se o fato de que no período entre 2001 e 2011 as 
despesas nacionais com pessoal representaram, em média, mais de 
70% do total dos gastos em defesa e, adicionalmente, esses gastos 
tiveram um crescimento médio anual acima de R$ 2,5 bilhões 
enquanto custeio e investimento apresentaram um crescimento 
médio anual de R$ 966 milhões. (Andrade, 2016, p.23, grifo nosso) 

 

O gráfico apresentado na Figura 15 demonstra, em valores percentuais, a 

relação entre os gastos com as Forças Armadas no Brasil e o total de gastos 

realizados pelo governo Federal (saúde, educação, infraestrutura etc.). Verifica-se 

que há uma tendência de manutenção de patamares inferiores aos dos anos 

anteriores à 2002, apesar de ter havido aumento dos gastos militares no Brasil em 

valores absolutos.  

Comparando a realidade dos gastos militares do Brasil com os demais 

países integrantes do BRICS (acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul), Andrade (2016, p. 42) apresenta o seguinte: 

 

FIGURA 16 – GASTOS MILITARES EM RELAÇÃO AO PIB DOS PAÍSES DO BRICS ENTRE OS 
ANOS DE 2000 E 2013 

 
Fonte: Mapeamento da Base Industrial de Defesa29  

 
29 Confeccionada pelo autor da matéria (Andrade, 2016, p.17), disponível em: < https://www.ipea.gov.br/ 

portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101> Acesso em: 18 maio 21 
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Pode-se observar que o Brasil apresentou tendência de queda em termos 

do percentual do PIB destinado à Defesa. Ainda assim, há que se dar a devida 

importância à alocação de recursos governamentais para incentivar o crescimento 

das IND.  

Apesar da maior parte das empresas que atuam no setor de defesa 

trabalhar com a produção de insumos de utilização dual ou com a diversificação de 

sua produção para o mercado civil, as compras realizadas pelo governo federal 

ainda representam o “carro chefe” dos recursos que as mantém.  

A tabela a seguir, expressa na tese de Carla Madsen Arruda (2019, p.83), 

apresenta a participação dos gastos militares brasileiros com suas Forças Armadas 

em relação ao PIB, a partir de dados retirados do Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) e do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística 

(IBGE): 

 

FIGURA 17 – GASTOS MILITARES DO BRASIL EM SUAS FORÇAS ARMADAS EM RELAÇÃO AO 
PIB (VALORES EM R$ MILHÕES) 

 
Fonte: Arruda (2019, p.83)30 

 

Pode-se verificar, que, de acordo com o estudo realizado pela citada autora 

(Arruda, 2019, p.83), houve decréscimo progressivo das parcelas do PIB destinado 

 
30 Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/35823/1/2019_CarlaMadsenArruda.pdf> 
Acesso em: 7 abr 21. 
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aos gastos militares no Brasil. Tal fato tem gerado reflexos desfavoráveis ao ambiente 

nacional no que tange ao estímulo à fabricação e desenvolvimento do PRODE, 

conforme se verifica na seguinte passagem constante na PND de 2016: 

 
(...) 
2.2 O ambiente nacional 
(...) 
2.2.5 A falta de regularidade nas aquisições de Produtos de Defesa – PRODE 
e da alocação de recursos orçamentários tem desestimulado os 
investimentos por parte da Base Industrial de Defesa – BID. As demandas 
das Forças Armadas e a defasagem tecnológica provavelmente manterão 
inalterados os níveis de produção da BID dos últimos anos. Nesse sentido, o 
ritmo do desenvolvimento tecnológico brasileiro, considerando os atuais 
níveis de investimento, não permite vislumbrar a eliminação da dependência 
externa em áreas de fundamental importância para a indústria, nos próximos 
vinte anos. (PND, 2016, p.6,7) 
(...) 

 

Andrade (2016, p.57) selecionou 19 (dezenove) empresas dedicadas ao 

seguimento de armas e munições leves e pesadas e explosivos (AMLPEs) e verificou 

as participações dessas como fornecedoras do governo a partir dos dados disponíveis 

no ComprasNet (sistema de compras públicas). Pode-se verificar que entre as 

empresas selecionadas pelo referido autor, o montante das vendas para o Ministério 

da Defesa (MD) foi responsável pela maior parte de suas receitas.  

 

FIGURA 18 – ANÁLISE DAS EMPRESAS SELECIONADAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE DO 
TOTAL DE SUAS VENDAS E DAS QUE REALIZARAM APENAS PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA 

(MD) ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2013. 

 
Fonte: Mapeamento da Base Industrial de Defesa31  

 
31 Confeccionada pelo autor da matéria (Andrade, 2016, p.17), disponível em: < https://www.ipea.gov.br/ 
portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101> Acesso em: 18 maio 21 
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FIGURA 19 – ANÁLISE DAS EMPRESAS SELECIONADAS NAS VENDAS AO MD E O VALOR 
TOTAL DE SUAS VENDAS NOS ANOS ENTRE 2000 E 2013. 

 
Fonte: Mapeamento da Base Industrial de Defesa32  

 

Pode-se observar na tabela da “Figura 17” que houve um progressivo 

aumento dos gastos com PRODE no período analisado, apesar da alocação de 

recursos para às Foras Armadas (expresso em percentuais em relação ao PIB) ter 

diminuído desde 2010, conforme se verifica na citada figura. Essa tendência motiva 

o incremento da BID nacional, gerando otimismo no setor. Essa situação se alinha 

ao que se expressa na PND de 2016: 

 

(...) 

2.2 O ambiente nacional 
(...) 
2.2.6 Contudo, o porte da economia nacional poderá permitir melhores 
condições de cooperação com nações mais avançadas no campo 
tecnológico, ou mesmo o aproveitamento de projetos de 
desenvolvimento nacional ligados à área de Defesa, de modo a 
mitigar as eventuais insuficiência e obsolescência de equipamentos 
das Forças Armadas, sem representar impacto excessivo em seus 
orçamentos, enquanto se maximizam os desdobramentos positivos 
dos investimentos em defesa para a economia nacional. Tais 
desdobramentos manifestam-se, em particular, por meio da geração de 
empregos qualificados na Base Industrial de Defesa, da absorção de 
tecnologias avançadas e da geração de oportunidades de exportação.  
(PND, 2016, p.7, grifo nosso) 
(...) 

 

Salienta-se que das empresas que integram a BID no Brasil, apenas as 

fabricantes Taurus e Embraer negociam ações na Bolsa de Valores como corporações 

 
32 Confeccionada pelo autor da matéria (Andrade, 2016, p.17), disponível em: < 
https://www.ipea.gov.br/ portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101> Acesso em: 
18 maio 21 
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de capital aberto, o que garante aportes financeiros, por meio de compras de ações, 

que serviram para subsidiar a produção e pesquisas dessas empresas.  

As demais matrizes integrantes da IND dependem de aporte direto de clientes 

consumidores de seus produtos, o que dificulta a capitação de recursos. Faz-se 

necessário, portanto, a intensificação da produção de materiais para emprego dual, 

objetivando a atração de investimento de entidades civis como forma de diminuir a 

dependência do governo como comprador.  

Há que se considerar o fato de o governo federal ter aumentado os gastos 

militares ao longo dos anos. A Figura 20, extraída do estudo de ARRUDA (2019, p.81), 

bem como sua análise transcrita a seguir, demonstram que: 

 

Os gastos militares brasileiros têm evoluído ao longo do tempo. As 
informações disponibilizadas pela SIPRI33, em US$ milhões para o ano de 
2016, permitem observar o crescimento mais expressivo dos dispêndios 
brasileiros até 2008, e em alguma medida, pouca evolução até o final do 
período. A despeito da pequena redução dos gastos observada em 2010 
(-3,14%), 2014 (-2,32%) e 2015 (-5,08%), em relação às despesas dos 
anos anteriores, o crescimento dos gastos acumulado no período, indica 
evolução de 55,36%. 
 

FIGURA 20 – GASTOS MILITARES NO BRASIL 
 

 
Fonte: Elaboração de ARRUDA (2019, p.81) 

 

O gráfico supra apresentado ratifica a percepção de que o aumento desses 

gastos está em consonância com a PND. No que tange a necessidade de se incentivar 

 
33 Disponível em: https://www.sipri.org/databases/milex  
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a BID, parte desses gastos são motivados pelos Projetos Estratégicos implementados 

pelas três Forças (Exército, Marinha e Aeronáutica), contribuindo com o 

desenvolvimento econômico nacional.  

Apesar de se observar o incremento orçamentário que as Forças Armadas 

obtiveram entre os períodos de 2013 a 2016, esse não advém de situação de conflitos 

em que o país esteja diretamente envolvido. Com isso, torna-se complexa a tarefa de 

se aumentar os recursos destinados ao setor de defesa, especialmente quando se 

trata da aquisição de MEM em grande quantidade com alto custo. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O acentuado crescimento econômico e militar da China nas três últimas 

décadas, desafiando a hegemonia dos EUA no contexto global, traz consigo a 

desconfiança de uma eventual Armadilha de Tucídides34. Esse cenário traz reflexo 

para o campo militar no que diz respeito à compra de MEM, em virtude das disputas 

comerciais, imposições de embargos econômicos e restrições a vendas de itens 

sensíveis de alta tecnologia. Nesse escopo, o Brasil deve buscar sua autonomia na 

fabricação de PRODE para atender às necessidades da Forças Armadas e, por 

“transbordamento”, das Instituições envolvidas na segurança pública. 

A partir das informações contidas na presente pesquisa, pode-se deduzir que 

o País tem potencial para expandir sua cadeia produtiva de MEM para adquirir maior 

autonomia. Tal condição é favorável à balança comercial brasileira, uma vez que 

tende não só a diminuir as importações de PRODE em virtude da capacidade de 

fabricação local, como também aumentar as exportações desse material, gerando 

mais empregos, rendas e arrecadações tributárias.   

Deve-se aproveitar a atual situação de relativa paz no subcontinente sul-

americano para se buscar maior compreensão junto ao Governo brasileiro e a seu 

Congresso Nacional para se alocarem os recursos necessários à continuação dos 

Programas Estratégicos. Há que demonstrar as vantagens econômicas e sociais de 

se investir no setor de Defesa, como forma de persuadir os responsáveis por votarem 

 
34 A armadilha de Tucídides, segundo o cientista político Graham Allison, professor do Centro Belfer da 
Universidade de Harvard, é a dinâmica perigosa que ocorre quando um poder em ascensão ameaça a 
posição de um poder já estabelecido - no passado, Atenas, e, hoje, os Estados Unidos. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47792909> Acesso em: 22 jul 21 
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a destinação de recursos para essa finalidade. Ademais, o estreitamento de parceiras 

no entorno estratégico do Brasil auxiliaria a pauta de exportação de PRODE no âmbito 

regional, podendo-se utilizar para esse fim o Mercosul. 

A necessidade de buscar parceiros comerciais para compra e venda de MEM 

respalda-se nas restrições que países com fortes Indústrias de Defesa impõem 

àqueles que desejam adquirir itens bélicos e não são seus parceiros preferenciais 

para isso. Vale lembrar que o setor de defesa não se submete às normas da 

Organização Mundial de Comércio (OMC), o que inviabiliza qualquer tipo de protesto 

em relação a negociações que ocorrem envolvendo PRODE. 

O desenvolvimento de tecnologias de emprego dual tem se mostrado como o 

caminho mais viável para que a IND cresça e consiga se sustentar, mesmo com as 

oscilações de recursos oriundos do Governo para a compra de MEM. Essa pesquisa 

demonstrou a lucratividade proveniente de cada valor investido em defesa. 

Acrescenta-se a dedução de que materiais de emprego dual expandem o mercado 

consumidor, tendendo a aumentar o aporte de capital privado no setor, o que 

compensa a eventual insuficiência de orçamento destinado à defesa em determinado 

ano por parte do Estado. 

No contexto regional existem tensões políticas e econômicas que afetam o 

Brasil. Narcotráfico, organizações criminosas que atuam internacionalmente – a 

exemplo do Primeiro Comando da Capital  - e a crise venezuelana, são exemplos que 

subsidiam a necessidade de as Forças Armadas e Forças de Segurança Pública 

estarem dotadas de MEM de alta qualidade e tecnologia a fim de combater de maneira 

mais efetiva e eficaz esses pontos de tensão que influem diretamente no País.  

Sobressai-se, também, a urgente necessidade de as Forças Armadas 

brasileiras alcançarem o poder dissuasório necessário para proteger os bens e 

recursos existentes no território nacional face à cobiça de potências estrangeiras. Os 

Programas Estratégicos das Forças Armadas, os quais estão em desenvolvimento no 

País, visam atender essa finalidade, necessitando, por isso, de recursos que 

satisfaçam suas demandas. Assim, não há que se falar em desperdício de dinheiro 

público com MEM quando o que está em jogo é algo muito maior: a soberania 

nacional. O que se tem, de fato, é que cada centavo destinado à Defesa se 

consubstancia em investimento para se garantir o acesso aos bens que, por direito, 

são do Brasil.     

Por fim, pode-se concluir, com base nas informações levantadas na presente 
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pesquisa, que os gastos com materiais de emprego militar oriundos da Indústria 

Nacional de Defesa (IND) tendem a trazer retorno positivo para PIB nacional, 

atraindo investimentos privados - no que concerne à compra de materiais de uso 

dual -, expandem a oferta de empregos, em especial para a mão de obra altamente 

qualificada, geram renda e aumentam a arrecadação tributária. Todos os citados 

aspectos são favoráveis para o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Como fechamento, registra-se que os conhecimentos produzidos nesse 

trabalho não esgotam o tema, uma vez que existem variáveis que não foram 

abordadas no presente estudo. Recomenda-se àqueles que se interessam pela 

temática o devido aprofundamento, levando-se em consideração outros 

parâmetros e abordagens que enriqueçam ainda mais esse assunto.  
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