
OBJETIVO DA PESQUISA

O presente capítulo pretende apresentar o pa-
norama atual e o perfil das empresas ligadas à pro-
dução de defesa, mais especificamente ao segmento 
de armas e munições leves e pesadas e explosivos 
(AMLPEs),1 de acordo suas capacidades produtivas e 

1. Para se atingir tal fim, parte-se da conceituação dos produtos 
que delimitam o segmento. Arma pesada é aquela “empregada 
em operações militares em proveito da ação de um grupo de 
homens, devido ao seu poderoso efeito destrutivo sobre o alvo 
e geralmente ao uso de poderosos meios de lançamento ou de 
cargas de projeção” (Brasil, 2000).  Segundo definição utilizada 
na Marinha do Brasil armas leves são aquelas com calibre de até 
15,24 mm.  As munições são cartuchos e seus componentes, o 
que inclui balas ou projeteis, capsulas e propulsores utilizados 
nas armas, tais como as munições são cartuchos, mísseis, fo-
guetes, bombas, granadas e outros artefatos (Brasil, 2007). Os 
explosivos são um “tipo de matéria que, quando iniciada, sofre 
decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com 

inovativas, a fim de obter melhor compreensão das 
necessidades e das possibilidades de ações de políti-
cas de apoio à indústria. 

CONTEXTO MUNDIAL

O mercado mundial é dominado por grandes em-
presas, americanas e europeias em sua maioria. Em 
termos de gastos militares, essas regiões são também 
aquelas com maiores dispêndios, como mostram os 
dados disponibilizados pelo Stockholm International 
Peace Research Institute (Sipri). A terceira região com 
maiores gastos é o Leste da Ásia, onde se destacam 
países como o Japão, China, Coreia do Sul e Taiwan. 

grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão” 
(Brasil, 2000).
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No caso dos BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul – os gastos têm aumentado na Rússia, 
na China e levemente na África do Sul, enquanto 
Brasil e Índia reduziram levemente os gastos nos úl-
timos dois anos, até mesmo em relação ao produto 
interno bruto (PIB).

Entre 2010 e 2011, houve leve aumento nas 
vendas totais das empresas, refletindo-se em uma 
elevação do número de empregados. Contudo, o 
valor total obtido com a venda de armas foi menor, 
reduzindo o percentual médio da participação desse 
setor nas vendas das empresas em 2011.  Entre os 
fatores que influenciaram na redução na venda de ar-
mas e dos lucros entre 2010 e 2011 estão: i) a retira-
da do Iraque e do embargo das Nações Unidas sobre 
as transferências de armas para a Líbia; ii) os atrasos 
no programa de armas devido aos cortes de gastos 
militares relacionados com a austeridade fiscal; e iii) o 
enfraquecimento do dólar americano em muitos pa-
íses em 2011 (Sipri, 2012). Apesar de praticamente 
todas as empresas atuarem em segmentos diferentes 
do de armas, apenas três empresas (Boeing, EADS, 
L-3) tiveram atividades neste segmento com percen-
tual inferior a 50% do total de vendas, enquanto a 
BAE System e a Raytheon tiveram mais de 90% de 
participação. Quanto aos setores atendidos pelas em-
presas, o de aeronaves e de mísseis são os que pos-
suem maior representatividade, estando relacionados 
a nove e a oito empresas, respectivamente. Armas e 
munições leves são produzidas apenas por três em-
presas, enquanto que produtos de artilharia são pro-
duzidos por duas destas.2 

Sobre a busca de novas oportunidades de merca-
do, Brauer (2002) observa que mesmo que o produto 
não tenha grande impacto no mercado global ou es-
teja dominado pelas grandes potências, a exportação 
pode ser direcionada pelos países vizinhos que não 
possuem capacidade industrial neste setor. No caso 
do Brasil, o entorno estratégico regional é compos-
to pelos países da América do Sul (em especial, no 

2. Apesar de este capítulo ser destinado ao segmento de armas, os 
dados não permitem desagregar em produtos específicos, e isso 
impossibilita destacar de forma mais específica suas contribui-
ções para as vendas empresas.

âmbito da União de Nações Sul-Americanas – Unasul) 
e da África Ocidental (em especial aquelas que for-
mam a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 
– Zopacas).  O entorno estratégico delimitado ofere-
ce muitas possibilidades de comércio para essa cate-
goria, pois se considerarmos que em cada país cada 
homem das Forças Armadas possui uma arma indivi-
dual, seriam vendidas 152 mil armas para a República 
Democrática do Congo, 60 mil para o Chile, e 120 mil 
para o Peru.3 Para explorar melhores oportunidades, 
as empresas brasileiras podem buscar ampliar as in-
terações com os países do seu entorno estratégico, 
dado que apesar de investirem menos na área do que 
os países líderes, suas carências ainda requerem mui-
ta atenção.

PERFIL DAS FIRMAS DO SEGMENTO DE 

ARMAS E MUNIÇÕES LEVES E PESADAS E 

EXPLOSIVOS NO BRASIL

Para estruturar o perfil das empresas, foram uti-
lizados dados secundários pertencentes ao Ipea e 
dados primários obtidos a partir de pesquisa empí-
rica com aplicação de questionários. Foram enviados 
dezoito questionários. E destes, sete foram respondi-
dos completamente, dando um percentual 39% das 
empresas selecionadas e correspondendo ao maior 
percentual entre os segmentos desta pesquisa.4 

As empresas apresentam relativa maturida-
de, apenas cinco (26%) das dezenove têm menos 
de 10 anos de existência, enquanto quatorze delas 
(74%) têm mais de 10 anos de fundação, e entre es-
tas, 14, 5 (26%) têm mais de 50 anos no mercado, o 
que indica capacidade de sobrevivência. Em termos 
de adoção de parâmetros internacionais de qualida-
de, todas as sete respondentes possuem certifica-
dos de qualidade, como o International Organization 
for Standardization (ISO). A maioria das empresas 

3. Dados do Global Firepower, disponível em: <http://www.global-
firepower.com/active-military-manpower.asp>. Acesso em: 28 
de agosto de 2014.

4.  Ao todo foram 128 empresas participantes, considerando os 8 
segmentos pesquisados.
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permanece sob o controle do capital nacional, em 
média a 89% das empresas tanto nos dados primários 
quanto nos secundários. São empresas fortemente 
concentradas na região Sudeste, 80% segundo dados 
da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), e es-
tão majoritariamente incluídas da indústria de trans-
formação, segundo dados da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). 

Entre as 19 empresas selecionadas, a maioria está 
classificada como de fabricação de equipamento bélico 
pesado, armas de fogo e munições e explosivos, varian-
do entre 56 e 75%, de 2003 a 2011. As sete empresas 
respondentes atuam em dez subsegmentos ao todo, 
o que implica em empresas atuando na produção de 
mais de um produto de defesa (Prode). Foram 22 fre-
quências, resultando em uma média de três produtos 
por empresa. Os explosivos possuem incidência sig-
nificativa, com cinco empresas produtoras, 23% das 
empresas. As munições pesadas estão no escopo de 
três empresas, mais três produtores de mísseis e duas 
de foguetes, totalizando oito frequências na amostra, 
36% da frequência total. Considerando os armamen-
tos pesados como morteiros, canhões e obuseiros, 
são contabilizadas duas empresas. São contabilizadas 
três empresas na produção de armas leves e apenas 
duas empresas na produção de munições leves. Os 
dados também mostram que, apenas para duas em-
presas, a produção de armas, munições e explosivos 
é a atividade principal. 

Reforçando o aspecto de especialização das 
empresas no segmento de defesa, a taxa de utiliza-
ção é de, no mínimo, em torno de 50%, sendo que a 
maioria está na faixa de 75% a 100% de utilização. 
Ou seja, das sete empresas, seis dedicam no mínimo 
50% da sua capacidade para a produção de Prode. 
Essas empresas precisam manter um percentual sig-
nificativo da capacidade utilizada em defesa para que 
tenha condições de continuar ativas, produtivamen-
te. Parte significativa da amostra fornece produtos 
customizados. 

Quanto ao emprego, apenas três empresas em-
pregam de forma significativa, porém, o nível tem 
aumentado nos últimos anos, principalmente em 
relação ao emprego de pessoas com nível superior, 
acarretando com isso em elevação do salário médio 

pago. Contudo, ainda é baixo o percentual de enge-
nheiros e de pessoas com nível superior.

Em relação às compras públicas, os dados do 
ComprasNet mostram que mais de 50% das em-
presas selecionadas não possuem vínculo comercial 
com o Ministério da Defesa (MD), o que implica em 
direcionamento para os mercados civil e externo. 
Adicionalmente, todas as sete empresas responden-
tes concordam totalmente com a existência dos efei-
tos negativos do baixo volume de compras governa-
mentais sobre suas atividades produtivas, inclusive 
a cadeia produtiva, através dos seus fornecedores 
diretos.

O levantamento dos projetos financiados pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 
mostra que entre 2004 e 2008 apenas seis das deze-
nove empresas selecionadas receberam apoio direto 
para inovação através dos Fundos Setoriais, distribu-
ídos entre dezenove projetos na área de engenharia, 
que receberam mais R$ 86 milhões (tabela 20) e mais 
R$ 6.8 milhões em apoio indireto. As empresas sele-
cionadas tiveram 36 projetos apoiados pelos Fundos 
Setoriais, vinte deles de fundos indiretos e dezesseis 
por fundos diretos. 

O apoio à exportação tem ocorrido, basicamen-
te, via Drawback, o que evidencia uma falha na políti-
ca. As empresas do segmento de AMLPEs são aquelas 
que menos receberam recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
em relação aos demais segmentos da pesquisa, dos 
quais representam 2,4% do total. Segundo os dados 
apresentados, entre 2008 e 2011 as empresas rece-
beram apoio de dois ou três programas apenas. Os 
valores recebidos também foram, em média, meno-
res que aqueles recebidos pelas empresas de outros 
segmentos, representando menos de 1% do total de 
apoios destinados às empresas de defesa mapeadas 
até o momento, em todos os anos. 

A despeito disso, o percentual das empresas ex-
portadoras do segmento analisado tem sido superior 
a 60% (entre 2003 e 2011), atingindo o percentual 
de 74% em 2008. Considerando as dezenove em-
presas, na indústria de transformação em 2010 esse 
percentual foi de apenas 41%. O saldo comercial é 
positivo, com o valor total das exportações superior 
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ao importado, e com tendência de evolução positi-
va, mesmo diante da apreciação cambial no período 
(a taxa de câmbio comercial, média, em 2003 era de 
3,07 R$/US$ e em 2007 chegou a 1,94). Entres os 
principais produtos exportados estão as espingardas, 
carabinas e munições, ou seja, aquelas de menor por-
te. As principais importações foram de materiais quí-
micos (enxofre, zinco, entre outros), contendo ainda 
peças/acessórios paras armas de guerra, munições e 
cofres fortes, sendo mais insumos do que produtos 
finalísticos. 

O resultado positivo das exportações é fortaleci-
do pelos aspectos tecnológicos. O maior valor gerado 
pelas exportações está relacionado aos produtos de 
média-alta intensidade, o que indica que apesar da 
maior parte das empresas relacionadas ao complexo 
de defesa serem fornecedoras de armas leves, no seu 
total, as empresas selecionadas possuem significativa 
capacidade de exportar produtos de valor agregado. 
Ao longo do período analisado, o total de produtos 
exportados inseridos na categoria de média-alta in-
tensidade correspondeu a 97% do volume total, en-
quanto que essa mesma categoria em termos de im-
portação de apenas 44%.  Em relação ao destino de 
exportações e importações, os Estados Unidos são 
líderes, seguidos por Alemanha e Reino Unido.

Entre as principais dificuldades estão a falta de 
garantias para obtenção de crédito, a burocracia, a 

taxa de câmbio, o apoio de outros países às empresas 
nativas, o custo dos fretes e os preços nacionais em 
relação ao externo. 

Quanto à inovação, das dezenove empresas sele-
cionadas para o segmento AMLPEs, nove foram capta-
das pela Pesquisa de Inovação (Pintec) em 2000, onze 
em 2003, 2005 e 2008, e oito em 2011, o que mostra 
significativo desempenho inovador, sendo o caso de 
no mínimo 70% delas. No total da indústria brasileira, 
os percentuais foram de apenas 13,5% em produto e 
processo, 18% em processo e menos de 3,9% em pro-
duto, no ano de 2011 (Pintec, 2011). As principais ino-
vações de produtos novos para o mercado nacional 
foram resultado de aprimoramentos de um produto 
já existente. Sobre cooperação, entre os exemplos de 
relações comerciais que contribuíram para o processo 
inovativo são apontados o desenvolvimento conjunto 
e as obras de engenharia, em termos dos principais 
parceiros que tiveram impactos sobre este processo 
foram citados a Força Aérea, o Exército e a Marinha.  
Mais da metade das empresas respondentes recebe-
ram know how na aquisição de produtos e processos. 
As atividades de pesquisa foram destinadas exclusi-
vamente para a aplicação militar, mas no caso de 57% 
das empresas,    essas tecnologias também foram co-
mercializadas no mercado civil, mostrando a dualida-
de ou ampla possibilidade de utilização dos produtos 
resultantes das atividades de P&D.
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