
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

Equipamentos de uso individual estão entre os 
mais empregados pelas Forças Armadas de todo o 
mundo. Isso porque são idealizados para utilização 
pessoal – por agente. Tratam-se de dispositivos que 
permeiam a esfera tradicional, tendo, alguns deles, 
sido usados nas primeiras batalhas registradas, mas 
que também recebem inovações tecnológicas e adi-
ções constantes. Do mesmo modo, a sua aplicação 
frequentemente ultrapassa a esfera militar, tendo 
ampla difusão civil. Equipamentos tão amplamente 
utilizados – e, por isso mesmo, essenciais – requerem 
um estudo aprofundado acerca de sua fabricação e 
perspectivas de inovação, pois o seu mercado consti-
tui uma questão de interesse nacional. 

Diante disso, os objetivos desta pesquisa são os se-
guintes: i) mapear o segmento de equipamentos de uso 
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individual na Base Industrial de Defesa (BID) existente 
no Brasil; ii) observar como o segmento se desenvol-
ve no cenário internacional, identificando os principais 
fabricantes de outros países e quais são as possíveis 
oportunidades para as empresas brasileiras no exterior; 
iii) coletar dados de fontes primárias e secundárias e in-
terpretá-los, empregando metodologias complementa-
res, a fim de que possam ser úteis para o governo – em 
especial para os militares –, empresários, investidores, 
acadêmicos e para a sociedade em geral; e iv) perfazer 
análises e constatações que possam ser empregadas 
por tomadores de decisão para a geração e melhoria 
das políticas públicas acerca do segmento em questão.

CONTEXTO MUNDIAL

Oito empresas que produzem equipamentos 
de uso individual se destacam entre as cinquenta 
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maiores companhias do mundo em vendas de tec-
nologias de defesa. Nenhuma das oito, no entan-
to, produz apenas equipamentos de uso individual, 
sendo esta uma de suas áreas de produção – que, 
invariavelmente, envolve sistemas maiores e de uso 
coletivo: 

 ▪ General Dynamics: trata-se de um conglo-
merado de empresas, formado por fusões e 
aquisições. Tem como foco principal veícu-
los, naves e sistemas de armas, mas também 
produz armas e munições, sistemas de tec-
nologia de informação e comunicação. Tem 
matriz nos Estados Unidos. 

 ▪ Rheinmetall: sediada na Alemanha, produz 
principalmente veículos e munições pesadas. 
No segmento de equipamentos de uso indi-
vidual, fabrica munições de médio calibre, 
além de sistemas ótico-elétricos, metralha-
doras e armas com laser;

 ▪ Elbit Systems: com sede em Israel, é espe-
cializada na fabricação de aviões e helicóp-
teros, contudo, também produz capacetes, 
sistemas eletrônicos e eletro-ópticos. Além 
disso, a empresa se concentra na concepção, 
desenvolvimento, fabricação e integração de 
comando, controle, comunicações, compu-
tadores, inteligência, vigilância e reconheci-
mento de rede (C4ISR);

 ▪ Rockwell Collins: tem como foco o setor ae-
roespacial e de defesa, produzindo sistemas 
de comunicação e equipamentos eletrônicos 
de aviação. No segmento de equipamentos 
de uso individual, fabrica armas e dispositi-
vos de focalização de precisão. Tem como 
país-sede os Estados Unidos;

 ▪ Alliant Techsystems: empresa estaduniden-
se, é líder na fabricação de munição de pre-
cisão, armas de ataque, mísseis e propulso-
res de foguetes. Também é uma das maiores 
fabricantes mundiais de munições de baixo 

e médio calibres (especialmente 5.56 mm, 
7.62 mm e .50);

 ▪ Ordnance Factories: empresa do governo 
da Índia com mais de duzentos anos, produz 
uma gama de equipamentos de vai de gran-
des veículos a pistolas, revólveres, munições, 
paraquedas, equipamentos óticos, coturnos, 
cintos, bolsas, casacos, kits militares, acessó-
rios em geral e uniformes;

 ▪ Harris Corporation: uma das líderes mun-
diais na produção de equipamentos e siste-
mas de aviação, indo dos componentes ele-
trônicos a softwares, integração de sistemas 
e suporte aos fabricantes de aviões militares 
(caças, helicópteros e veículos aéreos não 
tripulados). No segmento de equipamen-
tos de uso individual, fabrica rádios táticos 
e sistemas de comunicação. É sediada nos 
Estados Unidos; e

 ▪ ST Engineering: trata-se de um grupo de 
engenharia com sede na República de 
Cingapura, especializado em soluções e 
serviços tecnológicos nos mercados aero-
espacial, eletrônico, de sistemas terrestres 
e marítimo. Produz também uma gama de 
equipamentos de uso individual, como ar-
mas e munições de baixo calibre e armamen-
to não letal.

As empresas constam nessa relação em virtude 
de um ranking de valores comercializados. Não há, 
em tal contexto, companhias brasileiras que vendam 
equipamentos de uso individual num montante sufi-
ciente para que sejam elencadas entre as cinquenta 
maiores. 

De instrumentos cortantes em geral, passando 
por acessórios para segurança e salvamento, disposi-
tivos diversos com projéteis até roupas especiais para 
o combate, os equipamentos de uso individual tam-
bém estão presentes nas nossas atuais estruturas de 
segurança pública. Neste aspecto, destacam-se tec-
nologias como: sprays de pimenta, bombas de efeito 
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moral (gases comprimidos e liquefeitos), teasers de 
choque, coletes à prova de balas, escudos, disposi-
tivos não letais em geral e armas leves, entre outras. 
Para completar, alguns tipos de equipamentos – a 
exemplo dos eletrônicos, instrumentos de comunica-
ção, utensílios e acessórios em geral – são legalmente 
e amplamente comercializados também para fora dos 
âmbitos militar e de segurança pública, tendo ampla 
difusão nos mercados civis. As empresas brasileiras 
têm se destacado no exterior em termos de inova-
ção e competitividade, sobretudo no concernente a 
armas não letais. 

RESUMO DAS ANÁLISES

Estrutura produtiva

São 44 as empresas que fazem parte do segmen-
to plataforma e equipamentos de uso individual no 
Brasil no ano de 2014. Nem todas essas empresas 
têm declarado informações para a Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais). Os últimos dados disponí-
veis, de 2011, demonstram que houve um aumento 
na quantidade de firmas inseridas nesta base entre 
2003 (quando eram 29) e 2011 (quando chegaram a 
37). 

Por outro lado, o número médio de funcionários 
(pessoal ocupado com vínculo ativo em 31 de dezem-
bro de cada ano) aumentou constantemente no inter-
valo de 2003 a 2011. A média é de 164 funcionários 
por empresa ao longo de todo o período estudado, 
porém o número de contratações vem crescendo, já 
que em 2003 essa média era de 142 funcionários e 
em 2011 chegou a 197 por empresa.

Se não é possível derivar a prosperidade do setor 
com base especificamente no aumento de empresas 
registradas na Rais, esse aumento na média de fun-
cionários é uma evidência clara do crescimento do 
segmento. Isso porque as contratações aumentam 
conforme a necessidade das empresas de produzir. 
Esta, por sua vez, é diretamente conectada à deman-
da. Deriva-se, assim, a probabilidade de as empresas 
terem crescido em termos de contratação devido à 
necessidade de aumento da produção para atender 
ao mercado. Essa hipótese foi confirmada nas análises 

seguintes, sobretudo nas entrevistas realizadas com 
empresários do segmento.

Qualificação dos recursos humanos

A proporção de funcionários com nível superior 
também aumentou no período, indo de uma média 
de dezenove por empresa, em 2003, a 22, em 2011, 
totalizando 15,79% de crescimento. O fato demons-
tra que o segmento vem trabalhando com tecnologias 
que requerem uma mão de obra mais qualificada para 
serem operadas, ainda que tal qualificação represente 
um pagamento maior de salários por parte das em-
presas. Do ponto de vista dos funcionários, os núme-
ros denotam que investir em continuidade dos estu-
dos é uma alternativa que vem tendo contrapartida 
em termos de contratação nas firmas do segmento.

O crescimento da qualificação também é condi-
zente com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios de 2012 (Pnad), que evidenciam que a 
oferta de mão de obra qualificada vem aumentando 
continuamente, em especial na última década, en-
quanto que o custo relativo dela vem caindo. Além 
disso, as empresas do segmento apresentam situação 
melhor do que a indústria em geral no concernente 
a empregados qualificados desde 2008. Isso porque, 
conforme a análise da Pnad, enquanto a indústria per-
deu espaço no total de ocupações a partir desse ano, 
as empresas do segmento tiveram o período de maior 
aumento de contratação de funcionários com nível 
superior. 

Da mesma forma, aumentou o número de pro-
fissionais técnicos/científicos, partindo de uma mé-
dia de 0,4 por empresa, em 2003, a um, em 2011, 
representando um crescimento de 150%. Essa quan-
tidade pode parecer pequena, porém deve-se notar 
que o profissional técnico/científico é geralmente o 
encarregado pela supervisão da produção da indús-
tria. Desse modo, o fato de, em 2003, haver o núme-
ro quebrado de 0,4 desses profissionais por empresa 
e de tal número chegar a um em 2011 demonstra a 
possibilidade de cada empresa possuir o seu encar-
regado técnico ou algumas possuírem mais de um. 
Trata-se, portanto, de uma variável significativa, que 
deve ser observada como um avanço na qualidade 
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dos produtos e na saúde financeira das empresas, 
sobretudo porque o salário do profissional técnico/
científico costuma ser consideravelmente mais ele-
vado do que o dos demais, justamente devido à sua 
escolaridade e à responsabilidade que lhe é atribuída.

A proporção foi positiva também em relação aos 
engenheiros, que aumentaram de 1,3 por empresa, 
em 2003, para 1,6, em 2011 – um adimplemento de 
23%. O aumento de contratação desses profissionais 
demonstra avanços de qualidade e saúde das empre-
sas, da mesma forma que o aumento de profissio-
nais técnicos/científicos, tratado acima. Esse quadro 
é condizente com a análise dos dados da Pnad, que 
deixam claro que a oferta de mão de obra qualifica-
da vem aumentando progressivamente, sobretudo na 
última década, e contrariando a tese da escassez de 
trabalhadores com qualificação no Brasil – dentre os 
quais os engenheiros, costumeiramente citados.

A massa salarial total chegou a R$ 244.592.435,52 
em 2011, com 37 empresas registradas. Houve um 
aumento contínuo do salário médio dos funcioná-
rios, que partiu de R$ 2.018,47, em 2003, para R$ 
2.898,28, em 2011 – um crescimento de 43,61%. Tal 
aumento é real, já que os dados são deflacionados 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 2013.

O aumento dos salários médios nas empresas do 
segmento, somado ao aumento da média de empre-
gados e aos referidos aumentos de pessoal de nível 
superior, técnicos/científicos e engenheiros, fecha 
um ciclo de análise do crescimento e do aumen-
to da saúde das firmas no período de 2003 a 2011. 
Ressalvadas as retrações, que geralmente culminam 
no ano de 2007, o período foi de relativa prosperida-
de para as empresas do segmento. 

A esses dados soma-se a escolaridade média dos 
funcionários em geral, que evoluiu ininterruptamen-
te no período, indo de uma média de nove anos de 
estudo, em 2003, para 10,8 anos, em 2011. Tal cres-
cimento demonstra que o aumento da média salarial 
não ocorre apenas pela contratação de funcionários 
técnicos/científicos e engenheiros, mas também pelo 
aumento geral na média de qualificação dos funcioná-
rios. Cabe frisar que a relação entre aumento da esco-
laridade e melhoria dos salários tem sido comprovada 

no Brasil, gerando uma melhoria média de 15% para 
cada ano estudado, conforme demonstra pesquisa da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), com base nos dados 
da Pnad.

Distribuição do número de empresas pelo 
porte

Tanto pela classificação da Rais quanto pela do 
Sebrae e considerando-se apenas o número de fun-
cionários, as indústrias do segmento são, em maior 
parte, pequenas. Ressalte-se, contudo, que houve um 
aumento de cinco empresas com número de funcio-
nários entre 99 e 249 no ano de 2011 em relação 
a 2008. Além disso, uma empresa com mais de 499 
funcionários despontou entre 2005 e 2008, manten-
do-se nesse patamar em 2011.

 Cabe ainda pontuar o aumento do número de 
microempresas no segmento (com zero a nove fun-
cionários), que quase dobraram em número entre 
2008, quando eram quatro, para 2011, quando che-
garam a sete. Tratam-se de empresas com uma quan-
tidade pequena de funcionários, que estão investindo 
em um segmento especializado e pouco comum no 
Brasil. Para completar, considerando-se que as em-
presas de nove a 49 funcionários se mantiveram na 
mesma faixa de empregados entre 2008 e 2011, de-
monstra-se que não houve um inchaço das microem-
presas por conta de redução de número de pessoal 
ocupado das maiores, mas sim um aumento real das 
primeiras. Tal evidência ratifica o crescente interesse 
dos pequenos empreendedores em atuar no segmen-
to de equipamentos de uso individual para a BID do 
Brasil.

Distribuição e dificuldade de manutenção 
de mão de obra especializada

O aumento do número de empregos se deu, so-
bretudo, nas empresas com maior número de fun-
cionários (mais de 499), que tiveram adimplementos 
substanciais entre 2005 e 2008, quando esse número 
cresceu na ordem de 53,13% (saindo de 2.824 fun-
cionários para 4.324,5). Entre 2008 e 2011, o cresci-
mento também foi significativo, de 19,16% (indo de 
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4.324,5 a 5.153,3 funcionários). Diante dos números, 
cabe frisar que o segmento possuía, até 2011, quatro 
empresas com mais de 499 funcionários no Brasil e 
que as maiores empresas do segmento ultrapassaram, 
no mesmo ano, a somatória de 5 mil funcionários. 

Ao serem quesitonados sobre como avaliam a 
busca por mão de obra especializada e suficiente para 
as atividades realizadas na área de defesa, a maioria 
dos empresários declararam ser “difícil” (44,4% dos 
que responderam) ou “muito difícil” (22,2% deles). 
Cabe ressaltar que nenhuma empresa a considerou 
“fácil” ou “muito fácil”. 

Poder de compra das empresas e 
oscilações das aquisições da defesa

O número de empresas com vendas registradas 
no Comprasnet aumentou entre 2003 (quando eram 
quinze) e 2010 (chegando a 23 empresas). Uma cons-
tância menor ocorre nas vendas para o Ministério da 
Defesa (MD), sendo que, das dez empresas com tal 
registro em 2003, há elevações e decréscimos de 
vendedoras até 2010, quando chegaram a dezoi-
to. O valor total das vendas também sofreu varia-
ções no período, partindo de R$ 36.082.861,24, em 
2003, e chegando ao ápice de R$ 270.801.194,21, 
em 2012. Os dados deixam claro que este ministério 
é fundamental para o segmento, sendo responsável 
por até 91,48% das compras em 2009 e 88,16% 
em 2010. O ano de menos compras foi o de 2004, 
quando o MD foi o comprador de 27,30% do to-
tal do segmento. Dos empresários que participaram 
do websurvey, 77,8% concordam em absoluto que 
tanto situações de irregularidade quanto de baixo 
volume da demanda por bens e produtos de defesa 
afetam negativamente os fornecedores diretos, ao 
passo que 22,2% concordam parcialmente com tal 
assertiva.

Ainda sobre o impacto das oscilações de gastos 
governamentais em defesa, 44,44% dos empresá-
rios destacam que o valor destinado por empresa à 
pesquisa e ao desenvolvimento foi prejudicado por 
essas oscilações entre 2004 e 2013. Ou seja, para 
quase metade dos respondentes, a inconstância das 
despesas públicas do país em defesa prejudicou a 

aplicação de recursos das empresas em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). Por outro lado, 55% dos res-
pondentes garantem que as firmas mantiveram os in-
vestimentos nessas áreas, a despeito das oscilações 
do período, demonstrando confiabilidade no retorno 
dos recursos investidos no avanço científico e tecno-
lógico, bem como saúde financeira suficiente e uma 
busca por independência em relação às compras do 
governo. 

Distribuição regional das empresas

A localização geográfica das empresas do seg-
mento catalogadas na Rais evidencia a prevalência 
da região Sudeste sobre as demais. Esta contém 29 
das 37 empresas constantes naquela base. Restam 
apenas seis empresas na região Sul e duas na região 
Centro-Oeste. As regiões em que não despontam 
empresas do segmento são a Norte e a Nordeste. 
Esse dado é digno de nota, já que nenhuma empre-
sa do segmento se beneficia das isenções fiscais da 
Zona Franca de Manaus. Além disso, apesar da cres-
cente movimentação militar em áreas estratégicas da 
Amazônia, as empresas continuam concentradas em 
outras regiões, sendo as mais próximas da área aque-
las sediadas na região Centro-Oeste.

Inovação

Ao todo, foram 82 os pedidos de patente fei-
tos ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(INPI) pelas firmas do segmento de 2000 a 2011. 
Não obstante, a totalidade das empresas que respon-
deram ao websurvey afirmam desenvolver pesquisa 
de projetos. Além disso, todas elas declararam ter 
realizado atividades contínuas de P&D entre 2010 
e 2013. Ao mesmo tempo, chegam a 44,4% as que 
desenvolveram produtos ou tecnologias destinados 
ao mercado civil e que posteriormente foram co-
mercializados em mercados militares. Por outro lado, 
totalizam 66,7% as que desenvolveram produtos ou 
tecnologias inicialmente destinados a mercados mi-
litares que foram comercializados no mercado civil. 
O percentual de empresas com expectativas “ele-
vadas” para que as inovações na linha de produtos 
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civis sejam aproveitadas para área de defesa nos 
próximos cinco anos (spin-in) chega a 88,8% do total 
das que responderam ao websurvey. Apenas 11,1% 
têm expectativas “nada promissoras” nesse aspec-
to. Os percentuais são os mesmos para as empresas 
que esperam que as inovações na linha de produtos 
de defesa sejam aproveitadas na área civil (spin-off) 
nos próximos cinco anos. Ou seja, 88,8% delas têm 
expectativas que vão de “razoavelmente” a “muito 
promissoras” e somente 11,1% acreditam ser “pouco 
promissoras”.

Inserção internacional

Duas empresas do segmento ultrapassaram 
a marca de US$ 100 milhões em exportações em 
2013. Tratam-se de indústrias brasileiras com alto 
índice de vendas no exterior e que colaboraram para 
o resultado positivo da balança comercial do país na-
quele ano. Em 2013 as exportações totais do Brasil 
chegaram a US$ 242,2 bilhões – o terceiro melhor 
resultado da história, inferior apenas ao de 2012 
(US$ 242,6 bilhões) e 2011 (US$ 256 bilhões). As im-
portações em 2013 ficaram em US$ 239,6 bilhões, 
com saldo comercial de US$ 2,5 bilhões. Para com-
pletar, uma empresa do segmento ficou na faixa de 
exportação entre US$ 10 milhões e US$ 50 milhões, 
duas na faixa de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões e 
sete até a faixa de US$ 1 milhão. A balança comer-
cial no período 2003-2007 aponta para um superavit 
do segmento (exportações menos importações) total 
de US$ 492.913.348 e um superavit médio de US$ 
24.904.678 por empresa.

Principais destinos e produtos das 
exportações

Os dados demonstram a importância estratégica 
dos Estados Unidos para as empresas do segmento. 
Esse país se mantém invariavelmente como o maior 
importador dos produtos e bem à frente dos segun-
dos colocados, que mudam de ano a ano. “Cartuchos 
para espingardas e carabinas de cano liso” foram o 
principal produto de alta e média-alta intensidade 
tecnológica de exportação entre 2008 e 2013, cor-
respondendo a US$ 753.004.062 em vendas. Os 
produtos seguintes são “Espingarda e carabinas para 
caça ou tiro ao alvo”, alcançando US$ 719.764.579. 
Cabe ressaltar que se tratam de equipamentos manu-
faturados e que a maior parte das importações, abor-
dadas abaixo, são relativas a matérias-primas.

Principais origens e produtos das 
importações

A China, por sua vez, se mantém como a principal 
origem das importações do segmento. Enquanto isso, 
os Estados Unidos ficam entre o segundo e o terceiro 
lugar, contrastando com a posição de primeiro desti-
no das exportações mencionada acima. As empresas 
vêm importando principalmente “chapas e plásticos” 
(US$ 30.657.550) e “catodos de cobre refinado” (US$ 
22.235.341). Alguns tipos de “microprocessadores”, 
no entanto, também despontam dentre os principais 
itens de importação, delineando a preponderância de 
empresas orientais, sobretudo chinesas, quanto à fa-
bricação dessas tecnologias.
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