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OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal co-
nhecer com precisão o setor industrial nacional de 
defesa – em particular, o segmento de sistemas ele-
trônicos e sistemas de comando e controle. Para isto, 
buscar-se-á compreender as condições de competi-
tividade, de capacidade produtiva, tecnológica e de 
inovação das empresas nacionais deste segmento no 
período recente. O primeiro passo será analisar a si-
tuação mundial de tal segmento. Em seguida, a partir 
dos resultados primários (pesquisa pela internet com 
as empresas) e secundários (dados pré-existentes 
de diversas fontes),5 serão gerados conhecimentos 

5.  Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Banco Central 
do Brasil (BCB), Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MP), Ministério da Defesa (MD), Ministério da Ciência, 

sobre as condições supracitadas. A partir desta com-
preensão, serão apresentadas algumas implicações 
para políticas públicas. 

CONTEXTO MUNDIAL DO SEGMENTO

Quase 10% do comércio mundial de equipamen-
tos de defesa e segurança são relativos exclusivamen-
te ao segmento de sistemas eletrônicos e de coman-
do e controle. Considerando-se ainda que aeronaves, 
navios, mísseis, veículos blindados, motores, artilha-
ria, satélites e armas antissubmarinos têm vasta gama 

Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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de componentes eletrônicos, este percentual se torna 
muito maior.

A indústria mundial de sistemas eletrônicos e sis-
temas de comando e controle voltada para defesa e 
a segurança apresenta seus principais players como 
grandes conglomerados com atuação em diversos 
segmentos.  Além de atuarem em eletrônica, seus se-
tores de atividades podem englobar muitas vezes a 
produção e a venda de aeronaves, mísseis, navios, ve-
ículos militares, entre outros exemplos. Portanto, em 
muitos casos, os principais players da indústria de sis-
temas eletrônicos e de comando e controle também 
serão os principais de outros segmentos, como os de 
plataformas naval e terrestre e de aeronáutica militar. 

Após analisar as principais características dos 
principais players do setor industrial de eletrônica e 
sistemas de controle e comando voltados para a de-
fesa e a segurança – em países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Itália e França –, observa-se que os 
Estados nacionais e suas respectivas estratégias de 
defesa e segurança têm papel determinante no de-
senvolvimento desta indústria. Os governos investem 
muito para suas respectivas indústrias desenvolve-
rem, em cooperação com entidades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) militares e civis, produtos a 
serem utilizados na defesa nacional. Após o desen-
volvimento destes produtos, os governos garantem 
a demanda da indústria nacional por meio de enco-
mendas públicas para equipar suas Forças Armadas e 
forças de segurança.

Através dos lucros advindos das primeiras enco-
mendas feitas pelo próprio país em que se situa ou 
de onde provém seu controle de capital, a indústria 
do setor procura buscar a inserção dos produtos de-
senvolvidos no mercado externo, por meio de expor-
tações. Neste caso, o Estado tem papel importante 
também no direcionamento geopolítico da comercia-
lização dos produtos eletrônicos de defesa e na pró-
pria viabilização financeira da sua comercialização, 
via mecanismos públicos de apoio às exportações – 
como redução de impostos, facilidades de financia-
mento e infraestrutura logística.

É comum a existência de restrições formais 
à comercialização de produtos e serviços que 
incorporam tecnologias sensíveis para países não 

alinhados militar e politicamente ao país detentor 
destas tecnologias.6 Além disso, o setor de defesa 
não está sujeito às regras da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), no tocante à política comercial pra-
ticada pelos países. Por sua vez, a inserção externa 
dos produtos de defesa e segurança é fundamental 
para que a indústria local adquira escala e qualidade. 

Dentro desse cenário, o desenvolvimento de 
parcerias, fusões e aquisições representa outra for-
ma de crescimento comum dessas empresas e que se 
tem mostrado como umas tendências, principalmen-
te pelas vantagens da sinergia e pela necessidade de 
vultosos investimentos em P&D, que impedem mui-
tas vezes que pequenas empresas expandam seus ne-
gócios ou simplesmente sejam competitivas em um 
mercado global. Além disso, como forma de ampliar 
seus mercados, grande parte destes conglomerados, 
além de diversificar seus produtos, apresenta aplica-
ção dual de muitas tecnologias.

Nos últimos anos, observa-se que diversas em-
presas estrangeiras iniciaram ou aumentaram sua 
presença no mercado brasileiro, o que tem gerado 
opiniões controversas. Um caso a destacar é o de em-
presas israelenses e francesas do setor.

A análise dos principais países com base indus-
trial de defesa (BID) desenvolvida revela que o ca-
minho não é evitar que o capital estrangeiro entre 
no setor de defesa do país – através de compra de 
empresas brasileiras e/ou instalação de unidades 
aqui –, sob risco de gerarmos uma grande defasagem 
tecnológica no setor, principalmente no segmento de 
eletrônica e sistemas de comando e controle. A atu-
alização tecnológica neste segmento muitas vezes 
é condição vital para a efetividade da defesa de um 
país. No entanto, o governo federal, em suas políticas 
públicas, deve levar em consideração alguns fatos e 
análises que serão apresentados a seguir.

6.  Ver exemplo dos embargos à indústria aérea comercial do Irã e 
ao fornecimento de mísseis franceses Exocet à Argentina, em 
1982.
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PRINCIPAIS RESULTADOS E ANÁLISE 

DAS CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE, 

DE CAPACIDADE PRODUTIVA, 

TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DAS 

EMPRESAS

Nesse segmento – de 2005 a 2011 –, observa-
-se o crescimento do número de empresas (21%) e de 
empregados do setor (78%), bem como do número 
médio de empregados por empresa (46%) e do porte 
destas firmas. Em relação a este último parâmetro, os 
números de firmas de médio e grande porte foram os 
que mais sofreram alteração, com aumentos respecti-
vos de 50% e 167%, entre 2005 e 2011. 

Outro dado importante é que 72% das empresas 
pesquisadas terceirizam alguma etapa do seu proces-
so produtivo. A terceirização é importante fator para 
ganho de escala industrial e aumento da capacidade 
produtiva, com eficiência nos custos e na qualidade 
da produção. No caso de firmas cujo controlador seja 
estrangeiro, a terceirização crescente de etapas do 
processo produtivo para empresas nacionais pode 
ser contrapartida (offset) importante em compras de 
grande escala de empresas estrangeiras. 

Constata-se que existe alta concentração de in-
dústrias desse segmento na região Sudeste, com 73% 
das firmas. A região Sul apresenta 16%, e as demais 
regiões têm participações pouco representativas 
(11% no total). Em função da concentração maior 
de mão de obra qualificada e fornecedores, além de 
melhor infraestrutura logística nas regiões Sudeste e 
Sul, a concentração destas empresas nestes locais é 
importante fator para expansão da capacidade pro-
dutiva do segmento. 

Em relação à mão de obra especializada – impor-
tante condição para o crescimento produtivo, da com-
petitividade e da inovação do segmento em questão 
–, observa-se que, de 2003 a 2011, houve represen-
tativo aumento. Esta maior especialização é inferida 
através do aumento das seguintes variáveis: nível su-
perior (28%), engenheiros (17%), escolaridade (7%) e 
número de funcionários dedicados à pesquisa (64%). 
No que concerne ao percentual destes funcionários 

que exercem atividades de pesquisa, observa-se que 
este número no segmento em questão é bem superior 
ao da BID, como um todo. Considerando-se períodos 
iguais, a média do primeiro foi de 8,5%, enquanto a 
do segundo foi de 1,6%, o que reflete o maior esforço 
de inovação tecnológica característico do segmento 
de sistemas eletrônicos e de comando e controle. No 
entanto, apesar deste crescimento, 73% das empre-
sas consideram “difícil” ou “muito difícil” encontrar 
mão de obra especializada e suficiente para as ativi-
dades realizadas na área de defesa, o que representa 
um risco para o crescimento produtivo, da competiti-
vidade e da inovação do segmento. Políticas públicas 
são fundamentais neste sentido.  

Além disso, apenas 31% das empresas partici-
param de algum grupo de pesquisa cientifica e tec-
nológica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e apenas 20% per-
tencem a pelo menos um grupo de pesquisa ligado 
a alguma universidade do país. São percentuais ex-
tremamente reduzidos, principalmente se levarmos 
em consideração o alto grau de tecnologia e inova-
ção necessário aos produtos do setor. Neste caso, a 
interação com a universidade e seus pesquisadores 
torna-se fundamental. Outro dado importante é que 
apenas quatro destas empresas (3%) participaram de 
mais de um grupo de pesquisa. 

Apenas 17% das empresas depositaram algum 
tipo de patente no Inpi, número ainda pouco repre-
sentativo para um setor com produtos de alto con-
teúdo tecnológico. Além disso, este depósito está 
altamente concentrado em número pequeno de 
empresas.

Por sua vez, de 2000 a 2011, – segundo dados 
já apresentados da Pesquisa de Inovação Tecnológica 
(Pintec), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) –, houve expressivo crescimento do 
número de empresas que implementaram inovações 
em produtos (38%) e processos (140%) ou apresen-
tam projetos de inovação em curso (73%). Além disso, 
quase 92% das empresas realizaram P&D de projeto, 
sendo que 82% destas empresas o realizaram de for-
ma contínua. 

Muitas destas pesquisas foram responsáveis pela 
criação de produtos ou tecnologias que inicialmente 
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eram destinados ao mercado civil e, em seguida, fo-
ram comercializados no mercado militar. O contrário 
também ocorreu. Isto mostra a importância do em-
prego dual de produtos – com adaptações – para via-
bilizar economicamente sua P&D, além de diminuir a 
dependência de compras nacionais governamentais 
de defesa. 

Por sua vez, parcela muito reduzida das empre-
sas (11%) adquiriu P&D realizada por outra organiza-
ção. Somente 46% das firmas receberam transferên-
cia de tecnologia (know how) de processo ou produto 
de outra instituição. Dada a defasagem tecnológica 
do segmento no Brasil, este modelo deveria ser mais 
utilizado pelas empresas, com vistas a aumentar sua 
competitividade nacional e internacionalmente. 

No que se refere à dependência da demanda go-
vernamental interna, observa-se que 73% das empre-
sas afirmam que – caso haja redução no número de 
contratos de produtos de defesa – não conseguiriam 
manter os funcionários atuais até surgirem novas de-
mandas relacionadas à defesa. 86,5% das empresas 
concordam que o baixo volume e a irregularidade 
da demanda afetam diretamente seus fornecedores 
diretos. No entanto, pouco mais da metade das em-
presas considera que os valores destinados pelas em-
presas à P&D entre 2004 e 2013 foram impactados 
por oscilações de gastos governamentais na área da 
defesa. Isto mostra que um percentual considerável 
de empresas (40%) não é dependente das compras 
governamentais, apesar da dependência da maioria. 
Uma possível solução seria o aumento da aplicação 
dual de seus produtos, a maior exportação destes e 
a verificação da possibilidade de inclusão de serviços 
de manutenção para os produtos já vendidos. 

Entretanto, nesse período, houve expressivo au-
mento (1.634%) dos valores absolutos das compras 
desse setor realizadas pelo Ministério da Defesa (MD) 
e cadastradas no Comprasnet, que atingiram seu valor 
máximo em 2012. De 2003 a 2012, a participação do 
MD nas compras destas empresas aumentou 120%. 
Os programas governamentais em que há maior nú-
mero de empresas participantes são o Sistema de 
Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAZ) e o 
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 
(Sisfron).  

Em relação aos Fundos Setoriais (FS), observou-
-se que apenas 19,2% das empresas participam de 
fontes de fomento à ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I) através destes fundos. Dada a característi-
ca do setor, este percentual é ainda muito reduzido. 
Além disso, o número médio de projetos que as em-
presas participam com recursos dos FS direto e in-
direto – apesar do expressivo aumento dos últimos 
anos –7 ainda é pequeno e resultado do porte mé-
dio das empresas do setor8 e da capacidade limitada 
de desenvolvimento simultâneo de vários projetos. 
Muitas vezes, esta limitação é imposta por escassez 
de recursos humanos (RH) especializados tanto na 
parte técnica da P&D quanto no gerenciamento desta 
série de projetos. Isto ocorre em termos de projetos 
beneficiados por incentivos fiscais diretos e indiretos 
à inovação. Como a maioria dos projetos de inovação 
em execução nos grandes players mundiais é confi-
dencial, uma análise numérica comparativa não seria 
possível. No entanto, tendo-se em vista o número de 
lançamentos de novos produtos ao ano, pode-se infe-
rir que estes grandes players se dedicam a realização 
simultânea de vários projetos. 

Através da análise das subáreas de cada proje-
to, constata-se a existência de projetos que recebem 
apoio em duas áreas estratégicas e importantes para 
o Brasil nesse setor: o desenvolvimento de radares 
e de sistemas de comando e controle para gerencia-
mento de crises. 

Entre as empresas pesquisadas com subsidiárias 
no exterior, o mais frequente é estas empresas esta-
rem instaladas nos Estados Unidos, dado o potencial 
do mercado de defesa deste. Além disso, 83% das 
empresas não apresentam subsidiárias em outros paí-
ses. Este é um dado que demonstra que a maior parte 
das empresas do segmento não incentiva a instalação 
de subsidiárias em outros países, pelo fato de expor-
tar somente eventualmente para estes. Acordos bi-
laterais que incentivem estas exportações poderiam 

7.  Isso também se verifica com o Programa de Financiamento às 
Exportações (Proex) e o Drawback.

8.  Considerando-se as 130 empresas do setor, a maior parte (68%) 
apresenta porte médio.

BID.indb   700 13/06/16   16:43



 Sumários Executivos 701

mudar este cenário e amenizar a dependência à de-
manda governamental interna. 

Quanto às exportações, de 2003 a 2010, a pro-
porção do número de empresas do setor que expor-
tavam seus produtos teve crescimento de 41%. No 
tocante às importações, de 2003 a 2011, a proporção 
do número de firmas do setor que importava9 cres-
ceu 59%. Os valores total e médio das importações 
aumentaram cerca de 52% e 33%, respectivamente. 
Ao contrário das exportações, as importações não so-
freram significativa influência do câmbio, muito pro-
vavelmente em função de diversos programas do MD 
para reaparelhamento e modernização das Forças 
Armadas do Brasil, além dos investimentos crescen-
tes em segurança pública. Outra informação impor-
tante é que a proporção de empresas que importam é 
bem maior que a de firmas que exportam. 

9.  Essa importação pode ser relativa a componentes utilizados no processo de fabricação ou até mesmo a produtos para venda direta.

De 2008 a 2013, com exceção de 2009, a maior 
parte – em valores de venda – dos produtos exportados 
é de alta e média-alta intensidade tecnológica, o que re-
presenta em média 96% do valor total exportado. 

Observa-se que o valor total importado entre 
2008 e 2013 é de US$ 336,29 milhões. Comparando-
se com o montante exportado (US$ 180,89 milhões), 
verifica-se déficit de US$ 155,4 milhões em produtos 
deste segmento nesse período. 

Outra característica importante é o fato dos ma-
teriais importados terem maior conteúdo tecnológico 
que os exportados. Em muitos casos, nossos produ-
tos têm concorrentes/substitutos no mercado inter-
nacional. No caso dos materiais importados, muitas 
vezes estes não apresentam concorrentes/substitu-
tos no mercado internacional, o que aumenta nossa 
dependência em um setor estratégico.
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