
A indústria naval militar, como foi denominada 
nos últimos cinquenta anos, ou o segmento naval 
da Base Industrial de Defesa (BID), como atualmen-
te é classificada, tem como objeto central o navio de 
guerra, ou seja, a plataforma naval militar. O que de-
termina os tipos de navios de um país é o seu plane-
jamento estratégico naval, alinhado à sua Estratégia 
Nacional de Defesa (END). Tecnicamente, as distin-
ções de um navio de guerra em relação a um navio 
mercante, além do seu sistema de combate, são as re-
dundâncias, as tolerâncias, a qualidade dos materiais 
empregados e a necessidade de redução das várias 
“assinaturas” (magnética, acústica, radar, infraverme-
lha etc.) empregadas.

PLATAFORMA NAVAL MILITAR
Ana Carolina Aguilera Negrete

O objetivo geral do capítulo é realizar um diag-
nóstico sobre o papel das empresas10 relacionadas 
ao segmento plataforma naval militar no processo de 
desenvolvimento produtivo e tecnológico da Base 
Industrial de Defesa brasileira. Os objetivos especí-
ficos são a identificação das empresas componen-
tes deste segmento; a apresentação do perfil dessas 

10. Foram identificadas 355 empresas no segmento analisado, para 
as quais a base de dados secundários foi extraída de diversas 
fontes de dados e complementada pela análise de dados primá-
rios coletados através da aplicação de websurvey e entrevistas 
semiestruturadas que possibilitaram um maior conhecimento 
sobre o perfil dessas empresas. Foram realizadas cinco entrevis-
tas semiestruturadas em empresas consideradas âncoras do seg-
mento, e 39 empresas responderam aos questionários enviados. 
Logo, a taxa de resposta da amostra foi de 12% das empresas 
do segmento que receberam convites para participação no sur-
vey (337). Essa taxa de resposta foi de acordo com o esperado, 
de acordo com relatório metodológico elaborado por Schmidt 
(2014).
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empresas, através da descrição e análise da estrutura 
produtiva, dos recursos humanos, das políticas públi-
cas, da inserção internacional, do esforço inovativo, 
das relações das empresas com o governo e as Forças 
Armadas; e a identificação dos principais obstáculos 
a serem superados e das implicações para políticas 
públicas de apoio ao segmento. 

Na segunda seção do capítulo, intitulada 
Contextualização mundial do segmento plataforma 
naval militar: desafios e oportunidades, é exibido um 
diagnóstico sobre a dimensão do mercado mundial 
para o segmento, com destaque para os principais 
players mundiais e, consequentemente, os desafios e 
oportunidades para o Brasil. 

Observa-se uma forte dependência da indústria 
naval em relação aos ciclos econômicos. Neste con-
texto, destacam-se sete ciclos associados à evolução 
das operações de transporte marítimo mundial. As 
tecnologias, as escalas de produção e a existência de 
mão de obra barata representam fortes barreiras à 
entrada de novos concorrentes no mercado de pro-
dução naval. Atualmente, os países asiáticos possuem 
a indústria naval mais competitiva do mundo, já que 
as inovações tecnológicas desenvolvidas na monta-
gem e manutenção dos navios ao longo do tempo 
contribuíram para esta posição de liderança.

Uma análise sobre a evolução histórica da cons-
trução naval militar na Europa constata que os países 
líderes desta atividade no início ou meados do sécu-
lo XX, como Reino Unido, França, Alemanha, Itália e 
Rússia, continuam mantendo esta posição. No entan-
to, os Estados Unidos são considerados os maiores 
produtores e demandantes da construção militar 
mundial, enquanto, no contexto asiático, o Japão 
possui tradição nesta atividade militar desde o final 
do século XVIII, mas não constrói submarinos nuclea-
res. Já a China tem tradição em projetos e construção 
militar naval, com navios de superfície e submarinos, 
inclusive nucleares, construídos em seus estaleiros. 

Na sequência desta seção, foi realizado um resu-
mo das principais características do segmento plata-
forma naval militar dos Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha e França que os levaram a exercer essa po-
sição de grandes players mundiais e, finalmente, uma 
análise dos desafios e oportunidades para o Brasil, 

com base nestas lições da experiência internacional 
e na análise qualitativa dos dados primários obtidos 
através de entrevistas semiestruturadas e visitas téc-
nicas a empresas consideradas âncoras no segmen-
to. Esta subseção também destaca a importância do 
Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM), 
por impactar a construção de estaleiros nacionais e 
aprimorar os sistemas de construção com qualidade 
militar.

A terceira seção do capítulo, denominada 
Caracterização geral do segmento plataforma naval mi-
litar no Brasil, tem como escopo apresentar o perfil 
das empresas que compõem este setor, através de 
uma análise descritiva de dados primários e secun-
dários referentes às variáveis já mencionadas, com a 
finalidade de contribuir para a formação de políticas 
públicas para o desenvolvimento deste segmento. 

A subseção Estrutura produtiva demonstra a evo-
lução do número de pessoas ocupadas no segmento 
analisado, assim como a distribuição regional dessas 
empresas e a participação estrangeira no seu capi-
tal social. Os principais resultados, de acordo com a 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), apon-
tam para um aumento de 90% do número de pessoas 
ocupadas nas empresas do segmento no período de 
2003 a 2011.11 Esta evolução, quando comparada à 
da BID, demonstra a importância do segmento dentro 
da estrutura produtiva de defesa do Brasil. 

Quanto à distribuição do número de empresas 
por faixas de porte,12 na comparação de 2011 com 
2005, observa-se um aumento de 21% das médias 
empresas, 70% das grandes empresas, enquanto as 
pequenas empresas permaneceram iguais. Esta dis-
tribuição para a BID total apresentou crescimento de 

11. O número de empresas identificadas pela Rais variou ao longo 
do período analisado em função de as 355 empresas identifica-
das como do segmento plataforma naval militar terem enviado 
ou não esta relação anual de informações sociais ao Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).

12. De acordo com a Rais/MTE, o porte da empresa é definido atra-
vés do número de empregados. De 0 a 19, é classificada como 
microempresa; de 20 a 99, como pequena empresa; de 100 a 
499, como média empresa; e mais de 499 empregados, como 
grande empresa. Importante destacar que esta pesquisa con-
sidera como pequena empresa a faixa de 0 a 99 empregados; 
como média, a de 100 a 499; e como grande empresa aquelas 
com mais de 499, em função das tabulações utilizadas.
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4% nas pequenas, 42% nas médias e 57% nas gran-
des. Já a distribuição do número de empregados for 
faixas de porte, para o mesmo período, registrou uma 
evolução de 11% das pequenas, 29% das médias e 
64% das grandes empresas. Nessa distribuição para 
a BID total, o crescimento foi de 15% nas pequenas, 
42% nas médias e 50% nas grandes empresas. Esses 
resultados mostram que o segmento apresentou 
crescimento superior ao da BID apenas na faixa das 
grandes empresas, fato que ressalta a importância 
destas tanto na estrutura produtiva quanto na gera-
ção de empregos. 

A região Sudeste concentrou em média 76,5% 
das empresas do segmento entre 2003 e 2011, en-
quanto a região Sul, em segundo lugar, concentrou 
16% para o mesmo período. Estes dados enfatizam 
a importância daquela região na atração de investi-
mentos em defesa. A maioria das empresas não tem 
participação estrangeira em seu capital social. 

Na subseção Recursos humanos, o propósito é 
mostrar o comportamento recente da qualificação 
da mão de obra das empresas componentes do seg-
mento. Verifica-se que o período de 2003 a 2011 
não apresentou evolução do número de profissionais 
científicos como proporção do pessoal ocupado nes-
tas firmas do segmento. No entanto, a partir de 2006, 
constata-se o aumento da proporção de pessoas ocu-
padas com nível superior e a manutenção da média da 
proporção de engenheiros. A escolaridade média dos 
empregados foi de 10,4 anos entre 2003 e 2011, en-
quanto o salário médio cresceu 15% na comparação 
entre 2011 e 2003. Também é interessante observar 
a qualificação da mão de obra do segmento vis-à-vis 
a da BID. Nas três categorias de pessoas ocupadas – 
nível superior, engenheiros e profissionais científicos 
–, a média do segmento para o período de 2003 a 
2011 foi inferior à média da BID. Este resultado con-
firma a baixa qualificação da mão de obra do segmen-
to plataforma naval militar. 

A subseção Políticas públicas destaca o poder 
de compra das empresas, as políticas de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico e às exportações e as 
de apoio do BNDES. Foram observados dados do 
Comprasnet (Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão – MP) para o período de 2003 a 2013. 

Constata-se que no ano de 2003, 10% das empresas 
do segmento realizaram vendas ao governo federal, 
e desse total, 28% destinaram suas vendas especifi-
camente ao Ministério da Defesa (MD). O valor das 
vendas destinadas ao referido Ministério representou 
26% do total das vendas realizadas ao governo fede-
ral. Em 2004 e 2007, destacam-se o grande aumento 
no valor total das vendas e uma pequena participação 
das vendas destinadas ao MD. Os anos de 2009 e 
2012 apresentaram a maior participação dessas ven-
das, com aproximadamente 49,5%. Os dados do seg-
mento em comparação com a BID não apresentam 
grandes diferenças e permitem afirmar que, a par-
tir da elaboração da Estratégia Nacional de Defesa, 
houve uma evolução na participação das vendas ao 
Ministério da Defesa.

Quanto às políticas de apoio ao desenvolvimen-
to tecnológico, foram analisados dados do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) referentes 
ao número de empresas que participaram em proje-
tos de Fundos Setoriais nas modalidades direta e in-
direta, cujos objetivos são garantir a ampliação e a 
estabilidade do financiamento para a área de ciência 
e tecnologia. Conclui-se que, apesar do aumento nos 
valores contratados desses projetos, ainda é baixa a 
participação das empresas na obtenção de financia-
mento para o desenvolvimento científico e tecnoló-
gico. Os resultados também indicam, por um lado, a 
baixa competitividade das empresas do segmento no 
mercado internacional e, por outro lado, as possíveis 
barreiras às importações de produtos de defesa im-
plantadas pelos países que dominam este mercado. 

Nas políticas de apoio à exportação, o Drawback 
foi o programa federal de apoio à exportação mais 
utilizado pelas empresas do segmento no período de 
2003 a 2007. 

Na subseção Inserção internacional, foram obser-
vados dados sobre a evolução do valor das exporta-
ções e importações, assim como a distribuição das 
empresas por faixa de valor exportado e principais 
destinos das exportações destas empresas. Entre 
2005 e 2013, o mais importante a ser destacado é a 
maior concentração de firmas exportadoras de bens e 
serviços na faixa de até US$ 1 milhão em todo o pe-
ríodo considerado. Esse resultado demonstra, por um 
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lado, a baixa competitividade das empresas do seg-
mento no mercado internacional e, por outro lado, as 
possíveis barreiras às importações de produtos de de-
fesa implantadas pelos países que dominam este mer-
cado. Em 2013, a Argentina aparece em primeiro lugar 
como destino das exportações e 97% dos valores ex-
portados são de produtos de alta e média intensidade.

O esforço inovativo do segmento foi caracte-
rizado a partir da análise do número de empresas 
que possuem grupos de pesquisas registrados no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), do número de pedidos de 
patentes realizados pelas empresas, do número de 
empresas que realizaram depósitos de patentes do 
tipo invenção (PI) e modelo de utilidade (MU) jun-
to ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), assim como através dos dados da Pesquisa de 
Inovação Tecnológica (Pintec) referentes ao número 
de empresas que realizaram inovações de produto e/
ou processo, percentual de gastos realizados com es-
tas atividades e identificação dos principais responsá-
veis por essas inovações. 

A maioria das empresas do segmento possui 
pouca participação em grupos de pesquisas registra-
dos no CNPq, o que ilustra a baixa interação entre 
universidades e empresas da plataforma naval militar. 
Os números mostram que a maioria dos projetos está 
na área de engenharia, além de uma pequena atuação 
de doutores nesses projetos e uma baixa contribui-
ção científica do segmento. No período de 2000 a 
2012, 54 empresas depositaram 285 pedidos de pa-
tentes. Com base nos dados da Pintec para o período 
de 1998 a 2011, no triênio 2009 a 2011, das 142 
empresas identificadas pela pesquisa, oitenta foram 
consideradas inovadoras, sendo 63 empresas inova-
doras de produto, 66 inovadoras de processo e 49 
inovadoras de produto e processo.

Quanto ao grau de novidade do principal produ-
to, no período de 2001 a 2011, o triênio 2006 a 2008 

obteve o maior número de empresas que realizaram 
inovações de processo, com destaque para processos 
novos para a empresa, mas já existente no mercado 
nacional. As próprias empresas foram identificadas 
como as responsáveis por inovações de produto, en-
quanto no caso das inovações de processo o desta-
que foi para outras empresas e institutos. 

No triênio 1998 a 2001, a aquisição de máqui-
nas e equipamentos representou 30% dos gastos das 
empresas com atividades inovadoras. Já entre 2009 
a 2011, o destaque foi para as atividades internas de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). As aquisições ex-
ternas de P&D e treinamento são as atividades com 
menor participação durante todo o período analisado.

Na complementação dos dados secundários co-
mentados, o resultado do websurvey verificou que 
23,11% das empresas da amostra desenvolveram 
produtos ou tecnologias destinados ao mercado mi-
litar e que posteriormente foram comercializados no 
mercado civil (spin-off), enquanto no caso de produ-
tos ou tecnologias destinados ao mercado civil e pos-
teriormente comercializados em mercados militares 
(spin-in), esse número é bem menor, igual a 10,3%. 

Sobre os aspectos institucionais, a maior parti-
cipação das 39 empresas da amostra que preenche-
ram o websurvey em programas governamentais na 
área de defesa ocorre no Sistema de Gerenciamento 
da Amazônia Azul (SisGAAZ), veículo aéreo não tri-
pulado (Vant), recuperação da capacidade opera-
cional (Marinha), Sistema Integrado de Proteção a 
Estruturas Terrestres (Proteger) e fortalecimento da 
indústria aeroespacial e de defesa brasileira. Além 
disso, dos grupos de produtos de navios, a maioria 
das empresas da amostra (28%) participa da produção 
de sistemas de combate, 26% de máquinas auxiliares 
(bombas, válvulas etc.), 18% de máquinas principais 
(propulsão, transmissão etc.) e apenas duas empresas 
(aproximadamente 5%) participa da estrutura (casco 
e superestrutura). 
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