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O presente estudo tem como objetivo realizar 
um mapeamento do segmento industrial de sistemas 
espaciais voltados para a defesa no Brasil, a partir do 
levantamento de dados primários e secundários que 
evidenciem o potencial tecnológico e as condições de 
competitividade do segmento, de modo a contribuir 
com o aperfeiçoamento e a elaboração de políticas 
públicas para o setor.

Nesse cenário, além dos tradicionais competi-
dores espaciais como os Estados Unidos, a Rússia e 
a Europa, novos emergentes no mercado mundial da 
indústria espacial têm despontado, como a China e 
a Índia. Segundo a Futron, tem havido uma redução 
do gap no índice de competitividade espacial entre 
os Estados Unidos e países emergentes no espaço. 
No entanto, as principais empresas do setor espacial 
no mundo continuam localizadas nos Estados Unidos 
e na Europa como a Boeing, a Lockheed Martin, a 

Northrop Grumman, a EADS-Astrium (Grupo Airbus), 
a Alcatel Space (Thales Alenia Space), a Orbital Science 
e a Arianespace. Essas empresas concentram a maior 
parte das receitas oriundas das atividades espaciais, 
bem como se caracterizam pelo seu elevado porte e 
por atuarem como prime contractors do setor, estando 
também listadas entre as maiores empresas de defesa 
do mundo. Embora sejam empresas essencialmente 
privadas, sempre contaram com o aporte público por 
meio de encomendas para as forças armadas, incen-
tivos fiscais e uma política industrial e de ciência e 
tecnologia que favoreceu a sua consolidação. 

No Brasil, as atividades espaciais estão organiza-
das a partir da Política Nacional de Desenvolvimento 
das Atividades Espaciais (PNDAE), que define os se-
guintes órgãos setoriais: a Agência Espacial Brasileira 
(AEB), unidade gestora, subordinada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); e as unidades 
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executoras, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) responsável pelos projetos de satélites e o 
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), subordinado ao Ministério da Defesa (MD) e 
responsável pelos projetos de lançadores e pelo ge-
renciamento dos centros de lançamento (Alcântara e 
Barreira do Inferno). São atores importantes também 
nesse contexto os institutos e grupos de pesquisa das 
universidades e as empresas do segmento que com-
põem o complexo científico-industrial. 

ESTRUTURA PRODUTIVA, CONDIÇÕES 

DE COMPETITIVIDADE, CAPACIDADE 

TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

As empresas do segmento espacial concentram-
-se na região Sudeste, principalmente no estado de 
São Paulo, em decorrência do processo histórico de 
constituição das atividades espaciais em torno do 
Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), irradiadores iniciais 
dos recursos humanos especializados.  Ainda assim, 
boa parte das firmas consultadas aponta dificuldades 
para a obtenção de mão de obra especializada no 
setor.

O nível de emprego no segmento tem se elevado 
a uma taxa superior à da ocupação anual média nas 
regiões metropolitanas do Brasil, o que pode revelar 
um maior dinamismo do segmento em relação a 
outros setores econômicos. Com relação ao porte das 
empresas, observa-se que a maior parte das firmas da 
amostra encontra-se na faixa de 0 a 99 empregados, 
confirmando a predominância de micro e pequenas 
empresas no segmento espacial. Contudo, o segmen-
to apresentou tendência de elevação no número de 
empresas consideradas médias ao longo do período 
analisado.

As atividades das empresas do segmento estão 
principalmente classificadas como indústria de trans-
formação, porém, são bastante diversificadas, o que 
coincide com depoimentos de dirigentes que afirmam 
ser difícil a sobrevivência da firma apenas com o mer-
cado espacial e de defesa. Apesar disso, o forneci-
mento de bens e serviços de defesa é considerado 

pelas empresas do segmento espacial como de ele-
vada importância para a manutenção de seus funcio-
nários, mostrando que, embora seja crescente o mer-
cado público não defesa e o mercado comercial, as 
empresas ainda estão fortemente vinculadas a con-
tratos realizados a partir de demandas originadas das 
Forças Armadas.

Entre os subsegmentos do segmento espacial, 
o que apresentou a maior frequência de atuação das 
empresas nacionais foi o de equipamentos de solo, 
seguido de equipamentos para satélites, incluídos 
aqui, todos os componentes e subsistemas para di-
ferentes tipos de satélites. Assim, confirma-se que a 
maioria das firmas do segmento não atua na cadeia 
final de produção das atividades espaciais, tais como 
a fabricação e integração de sistemas completos de 
satélites e de veículos espaciais. Grande parte das fir-
mas fornece bens e serviços intermediários para os 
institutos de pesquisa do DCTA e para o INPE, bem 
como para empresas espaciais de conteúdo tecnoló-
gico mais elevado.

Os dados do questionário indicam que a maior 
parte das empresas trabalha com o desenvolvimento 
customizado de bens e serviços, enquanto a mino-
ria realiza a produção do tipo pronta entrega. Esses 
dados refletem a própria essência das atividades es-
paciais: produtos de alto conteúdo tecnológico, com 
destinações específicas e que, dificilmente, se enqua-
dram no tipo produtos “de prateleira”. Os dados reve-
lam ainda que a produção ocorre, em sua maior parte, 
como desenvolvimento autônomo, havendo também 
desenvolvimento com transferência de tecnologia ou 
em cooperação internacional. Os principais concor-
rentes são estrangeiros, sendo os Estados Unidos o 
país a apresentar o maior número de competidores, 
seguido de Israel e da França. 

Com relação aos recursos humanos ocupados no 
segmento espacial, observa-se que eles se diferen-
ciam a partir de uma elevada qualificação profissio-
nal, com escolaridade média superior à da indústria 
de transformação, e percentual maior de profissionais 
com nível superior. No período analisado, também 
houve uma elevação na taxa de cientistas ocupados 
nas empresas do segmento, caracterizando potencial 
para a inovação. Essa maior qualificação da mão de 
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obra tem se refletido em elevação dos salários mé-
dios e da massa salarial total, que se situam consi-
deravelmente acima da média salarial da indústria de 
transformação.

Mecanismos de políticas públicas, como com-
pras governamentais, medidas de apoio ao desen-
volvimento tecnológico, à exportação e aos finan-
ciamentos, via Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), têm sido utilizados no 
segmento, alguns de forma mais efetiva, outros me-
nos intensamente. Com relação ao mecanismo de 
compras públicas, observa-se uma tendência cres-
cente no número de empresas fornecedoras ao go-
verno federal, devido à elevação da quantidade de 
empresas que realizaram vendas ao MD no perío-
do de análise. No entanto, uma questão recorrente 
quando se considera o segmento espacial e de de-
fesa envolve o orçamento público disponível para 
essas atividades. Dados do questionário revelam que 
as oscilações orçamentárias têm impactos sobre os 
projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) das 
empresas e que afetam toda a cadeia produtiva. Essa 
percepção também foi encontrada durante as visitas 
técnicas, onde dirigentes apontaram que a irregulari-
dade e a falta de previsibilidade têm efeito deletério 
ainda maior para sobrevivência das empresas do que 
o volume do orçamento em si, embora este também 
seja um fator importante.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT) beneficiou várias empresas 
do segmento, que participaram de 67 projetos, com 
destaque para a área de engenharia aeroespacial, re-
velando o desenvolvimento de projetos inovadores 
nos segmentos espacial e aeronáutico. Já o Fundo 
Espacial não se mostrou tão efetivo, beneficiando 
apenas dezoito projetos no período de 2002 a 2011, 
devido à limitação das suas fontes de receita. Com re-
lação à política de financiamentos via BNDES, há uma 
tendência de crescimento no número de firmas aten-
didas, além de elevação no perfil dos financiamentos. 

Quanto à inserção internacional das firmas, ve-
rifica-se que a partir de 2011 cresceu a importância 
do mercado europeu, dos Estados Unidos e de paí-
ses do Oriente Médio, o que pode revelar um redi-
recionamento estratégico das empresas brasileiras. 

Contudo, apesar de 60% das empresas participantes 
do questionário considerar como média ou elevada a 
sua oferta de bens e serviços espaciais, os principais 
produtos de defesa exportados pelas firmas não são 
produtos especificamente espaciais, o que demonstra 
um baixo nível de competitividade internacional nes-
se segmento, ou ainda, dificuldades na execução de 
uma política de exportações para o setor. 

Os principais produtos de defesa exportados 
pelas empresas do segmento espacial são produzi-
dos em desenvolvimento autônomo, sendo a maio-
ria dos concorrentes estrangeiros e provenientes dos 
Estados Unidos, Israel, Espanha e França.

Sobre os obstáculos ao alcance de mercados 
externos, destacam-se dois fatores considerados de 
importância “muito alta”: o auxílio de outros países 
em relação às suas empresas, em detrimento ao apoio 
dado pelo governo brasileiro às empresas nacionais; e 
a burocracia interna. Além disso, foi ressaltada a fal-
ta de garantias e de crédito como importante óbice 
às exportações, que coincide com a análise de da-
dos secundários sobre a política de exportações, na 
qual o instrumento mais utilizado pelas firmas foi o 
Drawback, com baixo nível de utilização do Programa 
de Financiamento à Exportação (Proex) e do Exim.

A quantidade de empresas importadoras tem 
superado a de exportadoras, apresentando uma ten-
dência de crescimento no valor das importações e es-
tabilidade no valor total das exportações. No entanto, 
o valor médio das exportações tem se equiparado, ou 
até mesmo superado, o valor médio das importações 
do segmento, revelando um maior valor agregado 
para os bens exportados do que para os importados, 
aspecto que diferencia o segmento.

Observa-se a predominância de exportações 
classificadas como de média-alta intensidade, segui-
das das de alta intensidade, o que é coerente com o 
grau de complexidade que envolve as atividades do 
segmento. As importações também se concentram 
em produtos de média-alta intensidade, mas as de 
baixa intensidade superam as de alta intensidade, di-
ferentemente do que ocorre com as exportações. 

O segmento demanda grande parte de seus in-
sumos no exterior, o que pode levar as empresas a 
sofrerem obstáculos à importação de itens críticos, 
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conforme verificado nos depoimentos de algumas 
das firmas visitadas. Dados do questionário também 
mostram que 80% das empresas utilizam componen-
tes de difícil obtenção ou sujeitos ao cerceamento 
tecnológico, contudo, as firmas apontaram possuir 
alternativa viável para contornar essas dificuldades.

A maioria das firmas participantes do questioná-
rio apontou como sua principal estratégia tecnológi-
ca a inovação. Esse potencial inovativo do segmento 
pode ser vislumbrado pela participação de várias em-
presas em grupos de pesquisa do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e pelo volume expressivo de profissionais com dou-
torado e ampla produção acadêmica. O potencial ino-
vativo também se reflete no número de patentes re-
gistradas pelas empresas espaciais, em valor bastante 
superior à média nacional de outros setores, embora 
concentradas em um número reduzido de empresas. 

Sobre a possibilidade de convergência entre as 
tecnologias desenvolvidas para os mercados civis ou 
militares, os dados da pesquisa indicam que, em re-
lação às atividades espaciais, há uma prevalência do 
efeito spin off sobre o spin in, embora essa última for-
ma de convergência tecnológica tenha sido apontada 
por especialistas como em ascensão.  

De acordo com a Pesquisa de Inovação (Pintec) as 
próprias empresas costumam ser as principais respon-
sáveis por seus processos inovativos e o questionário 
confirmou que um percentual reduzido de empresas 
realizou absorção de P&D externa. Considerando 
arranjos cooperativos com outras organizações, os 
centros de pesquisa militares foram apontados como 
os parceiros mais relevantes para o desenvolvimento 
de inovações, informação também verificada durante 

as visitas técnicas, onde foram mencionadas diversas 
parcerias da indústria com os institutos de pesquisa 
das Forças Armadas. Já entre os parceiros considera-
dos menos relevantes estão outras empresas do seg-
mento, apesar da existência de associações empresa-
riais como a Associação das Indústrias Aeroespaciais 
do Brasil (AIAB), a Associação Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde) e a for-
mação do Cluster Aeroespacial.

Com relação ao aporte de capital externo, menos 
de 10% do total da amostra global do segmento apre-
senta participação de capital estrangeiro, o que pode 
estar associado a uma baixa capacidade em captar 
investimentos estrangeiros e a dificuldades em de-
senvolver iniciativas de cooperação com empresas de 
outros países. O questionário também apontou que 
a maioria das empresas é independente, com capital 
controlador nacional, porém, visualiza-se o aumento 
de processos de absorção de empresas brasileiras por 
grupos estrangeiros.

Como uma tentativa de se verificar se a presença 
de capital estrangeiro permitiria condições diferencia-
das em relação à competitividade, potencial tecnoló-
gico, inserção externa e acesso ao crédito, foi reali-
zado um recorte amostral em empresas do segmento 
que apresentassem uma participação de capital es-
trangeiro igual ou superior a 30% do capital da firma. 
No entanto, essa segmentação não permitiu vislum-
brar condições diferenciadas em relação à amostra 
global. O fator que mais se destacou para essas em-
presas foram os salários médios, bastante superiores à 
média da amostra como um todo, o que é insuficiente 
para se afirmar que nas empresas com aporte de capi-
tal estrangeiro há maior potencial de competitividade.
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