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1 INTRODUÇÃO

Desde o início dos anos 2000, o setor de defesa tem obtido, de modo mais consis-
tente, maior relevância na pauta das políticas públicas do governo brasileiro, em 
seus diversos aspectos. O principal documento norteador desse movimento é a 
Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo Decreto no 6.703, de 18 de 
dezembro de 2008, que trouxe nova concepção de defesa para o país. No texto da 
END, indica-se claramente a importância da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) 
para a Defesa nacional. Analogamente, outras políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social têm consistentemente elencado o complexo 
industrial de defesa e aeroespacial como áreas prioritárias, reconhecendo que a 
capacidade estratégica de defesa de um país está cada vez mais intrinsecamente 
relacionada ao seu potencial de desenvolvimento científico e tecnológico. 

A constituição de um sistema setorial de inovação em defesa robusto e que 
dê amparo aos objetivos nacionais para o setor não pode prescindir da existência 
de uma infraestrutura científica e tecnológica igualmente robusta.3 Assim, inserido 
em um projeto mais amplo que investiga este tema no país sob múltiplas perspec-
tivas, este capítulo tem como objetivo discutir a organização do Sistema Setorial 
de Inovação (SSI) em defesa no Brasil, com ênfase na análise da infraestrutura 
de CT&I existente no país, vis à vis os objetivos nacionais para o setor  (END, 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCTI, Plano Brasil 
Maior – PBM, Livro Branco de Defesa Nacional – LBDN, Política Nacional da 
Indústria de Defesa – PNID).

1. A autora agradece a Israel de Oliveira Andrade e Zil Miranda pelas valiosas críticas e sugestões feitas para o 
aperfeiçoamento deste trabalho. Todos os erros remanescentes são de exclusiva responsabilidade da autora.
2. Técnica de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura 
(Diset).
3. A importância da infraestrutura científica e tecnológica para o desenvolvimento tecnológico dos países tem sido 
abordada há algum tempo por alguns autores internacionais, como Tornquist e Kallsen (1994); Autio, Hameri e Vuola 
(2004); Adams, Chiang e Jensen (2003); e Mazzoleni e Nelson (2007).
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Pretende-se assim contribuir para o aprimoramento das políticas públicas 
essenciais ao desenvolvimento do setor no país, respondendo a questões como: 
qual é a infraestrutura científica e tecnológica que está envolvida em projetos da 
Defesa nacional? Qual o real potencial de contribuição desta infraestrutura para 
o atingimento dos objetivos nacionais de Defesa? 

Além desta introdução, o capítulo conta com cinco seções. A seção 2 apresenta 
uma breve revisão da literatura sobre a importância da CT&I para a indústria de 
defesa. Na seção 3, é discutida a constituição e a evolução recente dos sistemas 
setoriais de inovação ligados à defesa em outros países do mundo, que assim 
trazem uma referência para a realização de algumas comparações entre os casos 
selecionados. A seção 4 apresenta o arcabouço normativo recente do Brasil em 
relação ao tema e expõe a constituição do SSI em defesa no país, o seu histórico, as 
empresas, políticas e instituições de pesquisa. A análise das informações coletadas 
no Mapeamento da Infraestrutura de Pesquisa4 sobre a infraestrutura científica 
e tecnológica em defesa existente no país é feita na seção 5. Por fim, são tecidas 
algumas considerações finais.

2 A RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO E DEFESA

Se, durante grande parte da história humana, a atividade militar foi intensiva em 
trabalho, a mudança para meios mais intensivos em capital, ocorrida na segunda 
metade do século XIX, representa a inovação na guerra moderna, que deixou de 
ter como base o transporte de tropas e passou a ter como elemento central forças 
fortemente armadas (Markusen, 1986). Para Paarlberg (2004), é nesse momento 
que a chamada corrida armamentista passa em verdade a ter traços do que culmina, 
na atualidade, em uma corrida científica. 

O movimento de mudança iniciado no século XIX não apenas seguiu ao longo 
do século subsequente como se intensificou, com gerações sucessivas de tecnologia, 
que evoluíram em uma alteração rápida do ambiente estratégico de combate. Como 
alerta Paarlberg (2004), durante a Segunda Guerra Mundial, a fonte de suprema-
cia militar eram as capacidades industriais dos países. No decorrer da guerra, os 
Estados Unidos foram superiores porque podiam construir maior quantidade de 
armamentos, embora a Alemanha pudesse inovar mais. Entretanto, após o fim 
do conflito, foram as capacidades científicas que passaram a ser determinantes do 
êxito militar, levando os Estados Unidos à consolidação da liderança no setor.5  
Até a atualidade, é a dominância internacional norte-americana em campos da 
ciência e tecnologia diretamente ligados ao projeto e à utilização de armas, tais como 

4. Uma exposição mais detalhada do projeto é feita em Squeff e De Negri (2014).
5. Entre as cem maiores empresas mundiais do setor de defesa, medidas pelas suas receitas de vendas de produtos 
e equipamentos militares, 45 firmas eram norte-americanas em 2012, segundo dados do Stockholm International 
Peace Research Institute (Sipri). Essas 45 firmas responderam por 56% dos U$ 444 bilhões negociados no mesmo ano. 
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a física, a química e a tecnologia da informação, que torna possível a supremacia 
militar daquele país. Assim, desde o fim da Segunda Guerra, novas tecnologias 
são continuamente aplicadas às armas e aos sistemas de armas, como destacam 
Markowski e  Hall (1998), e a um ritmo célere de transformação tecnológica em 
eletrônica, materiais e software. O reflexo desse cenário foi o aumento dos custos 
unitários de equipamentos de defesa, dado que a maior capacidade das plataformas 
e dos sistemas implica aquisição de menos unidades.6 

No final do século XX, contudo, o fim da Guerra Fria impôs uma nova reali-
dade ao setor de defesa, com a queda global dos orçamentos dedicados à indústria. 
Neste sentido, o conceito de self-reliance evoluiu de uma perspectiva que focava 
a utilização de fontes domésticas para o fornecimento de equipamentos e bens 
de defesa para uma visão segundo a qual a self-reliance poderia ser atingida pela 
existência de firmas e centros de pesquisa nacionais com capacidades tecnológicas 
competitivas na área de defesa. Configurou-se deste modo um panorama em que 
a ênfase mudou de um alto volume de produção de novos sistemas de defesa para 
a manutenção da superioridade tecnológica por meio de P&D, essencial para a 
atualização, o suporte logístico e o controle das armas e da inteligência dos sistemas 
nelas embarcados. Alguns autores, como Koubi (1999), identificam este movimento 
como uma disputa qualitativa por armas, pois, diante do trade-off entre dedicar 
recursos à produção de armas existentes – o que seria a disputa quantitativa, segundo 
o autor – ou direcioná-los à P&D, passou-se então a priorizar a segunda opção.

É interessante observar que, assim como em outros setores (Mazzoleni e Nelson, 
2007), se a cópia foi em algum momento uma opção viável para o catch up com os 
líderes tecnológicos,7 esses movimentos tendem a ser cada vez mais raros em virtude 
de sua complexidade. É consensual que a supremacia militar na atualidade reside na 
supremacia científica, pois as inovações militares dominantes não são representadas 
apenas por novas armas, mas principalmente por sistemas completos de hardware 
e software – sensores, satélites, códigos de programas e sistemas de comandos, por 
exemplo, cuja operação exige equipes de pessoas tecnicamente qualificadas e treinadas 
(Paarlberg, 2004). 

6. No último debate da campanha presidencial dos Estados Unidos, realizado em 22 de outubro de 2012, Mitt Romney, 
candidato que veio a ser derrotado nas urnas, questionou o seu oponente, o presidente Barack Obama, quanto ao fato 
de que a Marinha do país tinha menos navios em 2012 sob o seu comando que em 1917. A resposta de Obama ao seu 
então adversário foi: “We also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed” – “Nós 
também temos menos cavalos e baionetas porque a natureza da nossa atividade militar mudou” (tradução nossa).
7. Paarlberg (2004) apresenta alguns exemplos de seguidores que, no passado, tiveram rápido êxito em reproduzir as 
inovações bélicas dos países líderes: quando a Inglaterra desenvolveu o supernavio HMS Dreadnought, em 1906, em 
apenas três anos a Alemanha construiu o seu próprio modelo. Décadas mais tarde, a União Soviética, mesmo cientifi-
camente defasada, conseguiu, junto com os Estados Unidos, aperfeiçoar as inovações missilísticas da Alemanha após a 
Segunda Guerra Mundial. A primeira arma de detonação americana foi seguida por uma similar soviética apenas quatro 
anos depois, e a primeira arma de fusão nuclear em 1952, dos Estados Unidos, foi seguida por uma soviética apenas 
dez meses depois. A partir daí, observa-se uma inflexão nessa tendência, pois quando a ex-União Soviética lançou em 
1957 o satélite Sputnik, os Estados Unidos responderam com investimentos muito superiores ao de seu rival, não apenas 
em programas de P&D voltados para armamentos, mas também em educação e ciência básica. 
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Mallik (2004), por sua vez, afirma que, a despeito do ritmo mais rápido de 
difusão tecnológica, em muitos campos, a lacuna entre países continuará igual ou 
até aumentará em decorrência do custo total alto e da complexidade de tecnologias 
sofisticadas, como a tecnologia stealth,8 as armas inteligentes, os mísseis balísticos 
intercontinentais, os mísseis de cruzeiro estratégico e os submarinos nucleares, 
exemplos de tecnologias que, na visão do autor, seguirão restritas apenas a algumas 
nações que possuem meios econômicos e maturidade tecnológica para possuí-las. 
Desse modo, quando novas capacidades tecnológicas forem incorporadas no futuro 
por países líderes, como os Estados Unidos, poucos outros países terão tantos os 
meios como a motivação para investir pesadamente em combatê-los.

Uma característica bastante específica dos desenvolvimentos mais complexos 
na área militar tende a reforçar essa lacuna entre os países líderes e as demais na-
ções: o longo ciclo de desenvolvimento de produtos na indústria. A dominância 
militar atual dos Estados Unidos decorre dos investimentos em C&T feitos entre as 
décadas de 1950 e de 1970 pelo departamento de defesa e outras agências federais 
(Denney, 2011). Este autor enfatiza que os resultados são diretamente relacionados 
aos esforços nos estágios mais precoces do ciclo de desenvolvimento de produto, 
na pesquisa e nos testes com tecnologias novas e inovativas. Uma implicação prá-
tica disso é que uma visão de curto prazo no setor pode comprometer a posição 
tecnológica do país em algumas décadas.

A despeito da lacuna existente entre os países no que concerne à tecnologia 
militar, uma característica contemporânea da inovação no setor tem chamado a 
atenção dos autores: no século XXI, diferentemente das décadas de 1950 e 1960, 
quando a maioria das tecnologias era desenvolvida sob os auspícios do chamado 
complexo industrial-militar dos Estados Unidos e da ex-União Soviética,9 cada vez 
mais a tecnologia tem sido desenvolvida por empresas de setores tidos como civis 
(Mallik, 2004). Tecnologias comerciais civis agora estão fazendo o movimento 
conhecido como spin in, e produtores de equipamentos militares estão crescente-
mente se voltando para tecnologias civis que se adaptam para aplicações militares. 

8.  A tecnologia Stealth compreende um conjunto de medidas táticas e contramedidas de eletrônica passiva que envolve 
uma série de técnicas usadas em aeronaves, navios, submarinos, mísseis e satélites para torná-los menos visíveis ou, 
idealmente, invisíveis a radares, infravermelhos, sonares e outros métodos de detecção.   
9. É bastante aceita na literatura a hipótese segundo a qual tecnologias militares foram essenciais para a geração de 
importantes benefícios econômicos que se espraiam pela economia. Chu e Lai (2012) e Ruttan (2006) afirmam que a 
tecnologia de defesa aumenta a produtividade agregada, potencializando o crescimento e aperfeiçoamento de bens 
públicos, como o desenvolvimento de tecnologias de propósito geral (general-purpose technologies – GPTs) que pos-
suem aplicações civis, pelo spin off. Opõem-se a esse argumento, entretanto, autores como Dunne e Braddon (2008), 
para quem o papel da defesa não é incontestável, uma vez que o fato de que inovações surgiram no meio militar não 
impossibilita que elas tivessem ocorrido de qualquer forma. Estes autores afirmam ainda que a P&D militar não tem 
por objetivo central gerar benefícios econômicos, mas sim manter a capacidade das Forças Armadas. Qualquer spin off 
não deveria então ser uma motivação, mas uma consequência não pretendida, exceção feita aos casos de estratégia 
de desenvolvimento dual.
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Dunne e Braddon (2008) identificam o início desse movimento na década de 
1970, pela ascensão de novas indústrias e tecnologias, como a eletrônica e tecnologia 
da informação e comunicação (TIC). A eletrônica incorporou-se a quase todos 
os níveis de produtos de defesa, dos sistemas de armas ao comando e controle, 
fazendo com que os recursos de P&D migrassem das plataformas tradicionais de 
armas para as firmas de eletrônica e de computação. 

A despeito do fato de que desde então o mix de conhecimentos utilizados para 
pesquisas civis e militares10 não é de fato substantivamente diferente, Mallik (2004) 
aponta que a intensificação deste movimento nesse início de século se origina na 
vantagem de timing que os civis conquistaram, tendo assim recentemente estado 
à frente na maioria destas grandes áreas tecnológicas de interesse da defesa, pois, 
se outrora a inovação nos sistemas militares puxava a inovação em áreas civis, o 
processo longo e repleto de considerações complexas sobre integração, interopera-
bilidade e efetividade de custo que ocorre sob os auspícios das demandas da defesa 
não atende ao ritmo exigido pelo mercado na atualidade. Outras áreas de interesse 
militar além das TICs que vêm experimentando avanços no âmbito de pesquisas 
civis, na visão de Mallik (2004), são a aeronáutica, a eletrônica, a propulsão, o 
direcionamento, os sensores e a eletrônica digital.

Esse movimento que torna as fronteiras entre tecnologias militares e civis 
mais tênues tem algumas implicações decorrentes das características específicas 
do mercado de defesa. Em primeiro lugar, a rapidez com que ocorre o turnover 
tecnológico nas áreas civis, em que algumas inovações têm vida de prateleira de 
dezoito meses, não é adequada ao longo ciclo de vida dos equipamentos militares. 
Desse modo, ao incorporar muitas tecnologias integradas, os equipamentos militares 
tendem a ser precocemente vitimados pela obsolescência tecnológica de algumas 
partes que os fornecedores originais podem não ter compromisso de manter em 
produção ou em estoque. Além disso, não é possível, em muitos casos, retirar uma 
parte e fazer a sua atualização sem perturbar o funcionamento do sistema em sua 
totalidade (Mallik, 2004).

Paarlberg (2004), adicionalmente, afirma que o processo de transformar a 
tecnologia civil em militar não é trivial, pois mesmo que os sistemas militares sejam 
baseados em tecnologias fundamentalmente civis, eles ainda envolvem tecnolo-
gias que são especificamente militares e assim precisam ser independentemente 
desenvolvidas. Além disso, mesmo que todas as tecnologias componentes estejam 
disponíveis, o seu processo de integração em um todo que seja funcional é desafiante.

Essa tendência de incorporação de tecnologias civis tem impactos no equilíbrio 
geopolítico global, segundo Mallik (2004), uma vez que as tecnologias são geradas 

10. Para Dunne e Braddon (2008), alguns campos do conhecimento tendem a dominar a área militar, como a física, as 
ciências dos materiais, as telecomunicações, a ciência aeroespacial e a ciência da informação.
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dentro de empresas privadas que fornecem serviços ao governo de seus países, mas 
podem exportar para outros países sem muitas vezes passar pelos crivos dos regimes 
de controles de exportações que afetam as tecnologias tradicionalmente militares. 
Nesta perspectiva, esse movimento poderia assim representar o acesso de mais países 
a algumas capacidades militares que estavam até então disponíveis para algumas 
potências no passado. De certa forma, isso indica que a lacuna tecnológica entre 
os países mais avançados e os de nível médio poderá ser reduzida de forma geral.

Para Mallik (2004), as nações emergentes mais progressistas também se tor-
naram compradoras mais inteligentes, ao insistir na transferência de tecnologia 
em cada ação de aquisição. O autor reputa que a alta tecnologia é um mercado 
na atualidade, de modo que dificilmente o fornecedor recusará esses acordos pelo 
receio de ser vencido na competição. Exceção feita ao caso dos Estados Unidos, 
que continuamente investiu em P&D de alta tecnologia e inovação, a maioria dos 
demais participantes dos regimes multilaterais de controle de exportações parecem 
perder a sua fronteira tecnológica e, assim, a base para os controles de exportação. 
Jermalavičius (2009), em um trabalho que analisa as abordagens de P&D em defesa 
de alguns países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sumaria 
o papel da P&D em segurança e defesa (figura 1).

FIGURA 1
O papel da P&D em segurança e defesa
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Fonte: Jermalavičius (2009).

Outra característica que pode reforçar esse novo movimento de disputa tecno-
lógica entre países na área de defesa é o fato de que, diferentemente do que ocorre 
em setores exclusivamente civis, nos quais um resultado do tipo the winner takes it 
all em uma disputa setorial pode induzir o competidor em desvantagem a migrar 
os recursos para outro projeto de P&D, na área militar, pode haver importantes 
benefícios para o país perdedor em fazer o catch up com o líder (Koubi, 1999). 
No modelo proposto pelo autor, o país em desvantagem nunca cede a posição e 
abandona a disputa, pelo menos enquanto algum benefício puder ser derivado de 
um eventual sucesso na obtenção de tecnologias relevantes, independentemente 
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da ordem de chegada entre os países ao final da disputa. A premissa para esse ar-
cabouço proposto é justificada por Koubi (1999) pelo fato de que, na atualidade, 
inovações significativas na tecnologia de armas são potencialmente capazes de 
induzir modificações radicais na distribuição do poder.

Há assim um panorama em que a relevância militar dos países se torna cada 
vez mais uma disputa pela liderança tecnológica na produção de armas e sistemas 
de armas, em detrimento de uma situação anterior em que a capacidade indus-
trial de fabricação de uma grande quantidade de armas era sinal de hegemonia. 
Esta complexidade crescente dos produtos de defesa tende a inviabilizar o êxito 
de estratégias de imitação que no passado foram usadas com sucesso por alguns 
países e, concomitantemente, torna economicamente ineficiente para cada país 
desenvolver todo o espectro de infraestrutura tecnológica necessária ao desenvol-
vimento inteiramente endógeno de seus produtos de defesa. Por sua vez, é cada 
vez mais intenso o uso de tecnologias consideradas civis para o desenvolvimento 
de aplicações militares. 

A literatura indica, neste contexto, algumas alternativas possíveis. Perani 
(1998), ao analisar o caso italiano, aponta a necessidade de restruturação do siste-
ma nacional de inovação militar, com a identificação de prioridades definidas na 
manutenção da P&D militar, especialmente nas áreas de excelência. Esta aborda-
gem é adicionalmente sugerida por Jermalavičius (2009), que insere o processo de 
planejamento da P&D de defesa em um arcabouço amplo, vinculado a aspectos 
diversos, como exposto na figura 2. Assim, pela proposta do autor, a ação combinada 
dos fatores influentes deve ser analisada para a definição de nichos específicos ou 
áreas mais amplas de atuação na P&D em defesa.

FIGURA 2 
Fatores influentes da definição da agenda de P&D de defesa 
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Fonte: Jermalavičius (2009).

Setter e Tishler (2005) afirmam que alguns países podem optar pela 
posição de meros seguidores, focando apenas em melhorias incrementais ou 
importações e outras nações podem preferir desenvolver tecnologia no estado 
da arte e, assim, estar entre os líderes mundiais em segmentos selecionados. Para 
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tanto, Setter e Tishler (2005) destacam que o desenvolvimento de infraestrutura 
tecnológica é essencial para o êxito dos projetos de P&D empreendidos. Mallik 
(2004), por fim, sugere que os países desenvolvam competências centrais em 
áreas tecnológicas críticas e sensíveis, alertando, porém, que apenas países que 
possuam infraestrutura científica e tecnológica e maturidade poderão realmente 
absorver alta tecnologia e se beneficiar do processo de difusão tecnológica ao 
redor do mundo. 

3 SISTEMAS DE INOVAÇÃO EM DEFESA: COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS

O arcabouço dos sistemas nacionais de inovação (SNIs) para analisar o desempenho 
inovativo e as políticas tem sido uma área importante e influente de estudos desde a 
primeira articulação do conceito. Conforme resumido por Mowery (2009), os SNIs 
incluem as instituições, as políticas e os atores que afetam a criação de conhecimento, 
os processos de inovação que se traduzem em pesquisa nas aplicações (tanto para 
venda comercial quanto uso em contextos de não mercado, como a Defesa nacional) 
e processos que influenciam a adoção de inovações.

A abordagem sistêmica coloca ênfase particular nos três principais compo-
nentes do sistema: as instituições e organizações que contribuem para a produção, 
difusão e uso de novos conhecimentos, que incluem firmas (fornecedores, usuárias 
e concorrentes), universidades, organizações de pesquisa pública e privadas e o 
governo (James, 2000). Outro ponto de interesse da abordagem, ainda segundo 
o mesmo autor, são as relações entre esses elementos e sua interdependência e 
interação no sistema, que pode ser formal ou informal, assim como baseada em 
meios de mercado e não mercado. 

Embora os SNIs de diversos países tenham tido entre seus elementos centrais 
instituições e políticas intimamente relacionados à área de defesa e às suas aplicações, 
é curioso constatar que o papel da P&D em defesa no processo inovativo foi rara-
mente abordado na literatura de economia da inovação. De forma mais clara, dentro 
da literatura que se dedica ao estudo do SNI, a escala e a organização da atividade 
tecnológica direcionada à Defesa nacional foram frequentemente notadas, mas 
raramente foram foco central de estudo (James, 2009; Mowery e Rosenberg, 1979).

Desse modo, a ampla literatura existente sobre os SNIs de fato dedicou 
pouca atenção ao papel do investimento em P&D de defesa e à inovação no 
setor. Uma das possíveis explicações, indicadas por Mowery (2009), é o fato de 
que grande parte da pesquisa sobre o tema foi realizada em economias pequenas, 
como da Escandinávia ou Europa Central, onde o gasto pós-1945 em defesa 
ocupou uma parcela pequena do gasto público total e uma parcela pequena 
do investimento em P&D. O autor soma a isso o fato de que em muitas das 
pequenas nações em que o gasto em defesa é parcela relevante do investimento 



Sistema Setorial de Inovação em Defesa: análise do caso do Brasil  | 71

em P&D, tais como Taiwan, Israel e Coreia do Sul, pouca informação é reve-
lada sobre os níveis de gasto ou sobre as políticas de inovação do setor, além 
de grande parte do trabalho sobre sistemas de inovação ter sido publicada após 
o fim da Guerra Fria, quando o gasto americano em defesa, assim como o de 
muitas nações industrializadas, declinou dramaticamente (Mowery, 2009). 

Por sua vez, James (2009) afirma que a análise da mudança tecnológica no 
setor acabou por desenvolver sua própria comunidade com o seu grupo particular 
de questões e ligações fracas com o campo mais amplo dos estudos em inovação. 
Nas últimas duas décadas, os três principais focos de estudo desta vertente de 
pesquisadores foram: o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias duais, a 
conversão e a diversificação de tecnologias relacionadas à defesa, as consequências 
da globalização e consolidação da indústria para a natureza da inovação em arma-
mentos e a ecologia dos sistemas de inovação em defesa. Resta que nesse grupo de 
autores foram identificadas as maiores contribuições usadas neste trabalho sobre 
a constituição dos sistemas setoriais de inovação em defesa.

Assume-se, neste trabalho, o conceito de SSI em defesa proposto por James 
(2009): “um sistema setorial que reúne as organizações, instituições e relaciona-
mentos que produzem, difundem e usam novos conhecimentos tecnológicos em 
apoio a missões da Defesa nacional”. 

Em grandes figuras, o sistema de ciência e tecnologia se compõe de seis agentes 
tecnocientíficos, segundo Ortega, Molas e Carpintero (2007):

a) as instituições ligadas diretamente ao governo e ao congresso e/ou parla-
mento que estabelecem as políticas de P&D e seu financiamento;

b) as agências federais responsáveis pelo desenvolvimento de grandes sistemas 
setoriais em estreita colaboração com as universidades, as indústrias e os 
centros de pesquisa;

c) as organizações militares dedicadas à P&D, em geral, com funcionamento 
próprio, de alguma forma separado das políticas gerais de P&D;

d) as empresas, os agentes de inovação que dedicam recursos importantes 
à P&D e que mantêm relações próximas com os âmbitos acadêmico e 
governamental; 

e) o mercado, que propicia que as inovações, de natureza civil ou militar, 
passem a ser aplicadas de forma geral na sociedade, dando lugar ao que 
se chama de “tecnologias duais” no âmbito da segurança e defesa; e

f ) a sociedade científica e acadêmica, as universidades, os centros de pes-
quisa, a academia, as sociedades científicas, os congressos, com relações 
com o mundo empresarial.
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É interessante notar que apenas um dos agentes (c) tem caráter explicitamente 
militar. No contexto deste trabalho, em que os sistemas setoriais de inovação são 
analisados com foco especial na perspectiva da infraestrutura científica e tecnológica 
que dá suporte ao sistema, esta seção buscará tratar da constituição dos sistemas 
setoriais de inovação em defesa em casos selecionados, tendo como principal foco 
os agentes definidos b e c do arcabouço antes proposto. 

Seis casos internacionais foram selecionados para análises: Reino Unido, 
Estados Unidos, Espanha, França, Suécia e China. Buscou-se selecionar países que 
tivessem adotado diferentes políticas e constituições para o SSI defesa, especialmente 
em relação à governança das relações institucionais, com o objetivo de enriquecer 
a análise de possibilidades de ação para o caso brasileiro. 

3.1 Reino Unido

Os Government Research Defense Establishments (GRDEs) estavam no centro 
do sistema de inovação em defesa do Reino Unido. Ao fim da década de 1980, 
havia cinco principais laboratórios não nucleares com responsabilidade de pesquisa 
em sistemas navais, aeroespaciais, munições, armamentos e veículos militares, 
sistemas eletrônicos, armamentos e veículos militares e defesa química e biológica.  
Os estabelecimentos de pesquisa reuniam laboratórios especialistas e frequente-
mente infraestruturas únicas, como túneis de vento, tanques para navios e áreas 
de teste. Todos eram propriedade do governo e operados por ele. Os funcionários 
eram servidores civis, e o funding de pesquisa vinha do Ministério da Defesa (MD).

Além da pesquisa, para James (2009), esses GRDEs desempenhavam outros 
papéis críticos no sistema de inovação em defesa: testar e avaliar os equipamentos 
de defesa para as aquisições do MD; e aconselhar sobre a direção do programa de 
pesquisa e gestão daquelas que ocorriam extramuros. Eles também eram responsá-
veis pela gestão da colaboração internacional em pesquisa e troca de informações 
sobre pesquisa em defesa com os laboratórios de países aliados. Essas instituições 
mantinham um relacionamento muito próximo da indústria e do governo, uma 
vez que as novas tecnologias geradas pela pesquisa conduzida por eles eram trans-
feridas às companhias que as usavam no desenvolvimento e na fabricação de novos 
equipamentos militares. Analogamente, quando as firmas submetiam propostas 
para desenvolver e fabricar equipamentos de defesa para o MD, eram os laborató-
rios que avaliavam os aspectos técnicos dessas propostas em nome do ministério.

Não obstante, como observado em outros países do mundo, na Europa, os 
ministérios da Defesa buscaram novos modelos para a gestão dos sistemas de C&T 
em defesa após o término da Guerra Fria, com a redefinição, em muitos casos, do 
papel dos GRDEs no contexto de mudança dos requisitos nacionais de segurança, 
redução orçamentária e a crescente importância de tecnologias duais e de origem 
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civil na inovação tecnológica militar. A resposta do Reino Unido foi a mais radical 
a estes desafios pós-Guerra Fria (James, 2009).  

Em 1991, os quatro principais laboratórios não nucleares de defesa foram 
reunidos para criar a Defence Evaluation and Research Agency (Dera).11 Com 
um staff de 12 mil pessoas, era a maior organização de pesquisa e tecnologia de 
sua natureza na Europa Ocidental, oferecendo pesquisa básica, análises e estudos 
operacionais, aconselhamento técnico em questões de compras e teste e avalia-
ções. Além de fornecer pesquisa e serviços associados ao seu principal cliente e 
proprietário, ela distribuía e gerenciava a pesquisa extramuros do MD. A Dera e 
seus antecessores foram progressivamente expostos a uma dinâmica de consumidor-
-fornecedor na sua relação com os principais usuários públicos de sua pesquisa, 
e também buscava gerar mais fundos de suas atividades comerciais com clientes 
privados (Molas-Gallart, 2011).

Para James (2009), os impactos dessa mudança são de difícil mensuração, pela 
própria dificuldade de desenvolver métricas para avaliar os resultados da pesquisa 
em defesa. O autor destaca ainda a questão da competição entre a indústria e a 
Dera, pois a pesquisa da agência não estava sendo suficientemente traduzida em 
produtos de defesa que pudessem ser comprados da indústria pelo MD. Neste 
mesmo sentido, Molas-Gallart (2011) reforça que a tentativa de engajar a Dera 
em atividades comerciais gerou tensões, entre as quais o fato de que os servidores 
civis que até então pesquisavam em um ambiente quase acadêmico consideraram 
difícil ou mesmo não viam a necessidade de buscar prioridades comerciais no 
mercado. Desse modo, apesar de ter se tornado em poucos anos uma organiza-
ção mais business-oriented e ter buscado incrementar o seu perfil comercial, uma 
tensão surgiu entre esses atores e o compromisso formal da Dera de dar apoio ao 
seu cliente prioritário.

A Dera permaneceu na estrutura organizacional do MD apenas até 2001, 
quando foi separada em duas instituições que alteraram fundamentalmente a 
organização do SSI Defesa inglês: uma parte foi privatizada e transformada em 
uma empresa denominada QinetiQ e outra ficou no MD e foi renomeada para 
Defence Science and Technology Laboratory (DSTL). O relacionamento entre 
o MD e a QinetiQ foi modelado como uma parceria público-privada (PPP) de 
25 anos a partir de 2003, de modo que o governo continua a desempenhar um 
papel decisivo na orientação das atividades da empresa. A nova divisão do trabalho 
adotada se baseia principalmente no conceito de base de conhecimento, segundo 
a qual o DSTL exerce o papel de expert em integração de conhecimento e de 
um conselheiro para a escolha das tecnologias de interesse do MD (Avadikyan 

11. Eram os seguintes laboratórios: Royal Aerospace Establishment (RAE); Admiralty Research Establishment (ARE); 
Royal Armament Research and Development Establishment (Rarde); e Royal Signals and Radar Establishment (RSRE). 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil74 | 

e Cohendet, 2009). Além disso, o MD decidiu manter internamente atividades 
ligadas à troca estratégica de informação entre governos e competências ligadas 
aos estudos analíticos em apoio a decisões estratégicas. 

Avadikyan e Cohendet (2009) enfatizam que a consequência do processo 
de externalização das atividades de C&T é a necessidade de que o MD estabeleça 
laços mais fortes com atores externos. Os mecanismos introduzidos nesse contex-
to refletem a emergência de uma estrutura de governança híbrida, combinando 
esquemas competitivos e cooperativos. Por um lado, o objetivo é favorecer uma 
real abordagem em rede por meio da criação das torres de excelência (ToEs) – 
representadas pelo DSTL – em torno de sistemas tecnológicos-chave. Por outro, 
uma abordagem focada no aumento da competição entre os atores foi iniciada por 
meio do Research Competition Programme.

No ano fiscal 2013/2014,12 as receitas do DSTL foram de £$ 661 milhões, 
dos quais 93% foram provenientes de serviços prestados ao Ministério da Defesa. 
O relatório anual do laboratório reitera a necessidade de que o trabalho colabo-
rativo e a atração de financiamento de fontes diversas do MD sejam mantidos 
como foco da instituição, em função da necessidade de manter a infraestrutura 
existente, para a qual não há demandas corriqueiras fora do governo ou fonte de 
fornecimento alternativa. 

A QinetiQ é atualmente uma empresa de capital aberto, listada na London 
Stock Exchange (LSE), com operações nos Estados Unidos, na Bélgica, na Austrália, 
na Suécia e nos Emirados Árabes Unidos. Com mais de 9 mil empregados em todo 
o mundo,13 a maior parte das receitas da empresa provêm de serviços prestados 
a governos, como assistência técnica, teste e avaliação e serviços de treinamento.  
No ano fiscal 2014/2015, as receitas foram de £$ 763,8 milhões.

3.2 Estados Unidos

Sendo considerado um caso paradigmático em CT&I em defesa, de fato, os 
Estados Unidos apresentam um histórico bastante particular de constituição do 
sistema setorial de inovação em defesa, haja vista o fato de que foi, em grande 
medida, o SSI defesa que deu forma ao sistema nacional de inovação do país. 
Mesmo quando comparado a outros países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a escala do P&D americano de defesa 
é distintiva. O gasto em P&D de defesa norte-americano fez contribuições 
significativas à criação de uma infraestrutura de pesquisa no pós-guerra e foi 
uma fonte importante de inovações civis, novas empresas e treinamento de 
cientistas e engenheiros, como ressalta Mowery (2009). De fato, aponta o autor, 

12. Para mais informações, consultar: <http://migre.me/rSzuo>. 
13. Mais de 6 mil funcionários estão baseados no Reino Unido.
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a reestruturação do SNI, entre 1930 e 1950, aumentou a escala e a importância 
da pesquisa em universidades, em função da disponibilidade de um grande 
orçamento federal em campos de pesquisa básica e aplicada da ciência e da 
engenharia, para criar a chamada Universidade da Guerra Fria.

Com efeito, as universidades norte-americanas há tempos fazem parte do 
sistema de inovação em defesa americano. Libaers (2009) afirma que o pacto entre 
os militares e a universidade remonta ao começo da Segunda Guerra Mundial, 
quando as lideranças militares decidiram direcionar recursos significativos para um 
número seleto de universidades intensivas em pesquisa com o objetivo de construir 
capacidade de P&D para projetos com aplicações militares. Algumas universidades 
de pesquisa foram ainda premiadas com contratos de gestão por longo prazo de 
laboratórios de propriedade do governo sob o chamado arranjo government owned, 
contractor operated (GOCO). Um atributo distintivo das universidades de pesquisa 
no sistema de inovação em defesa é que elas são o único ator que pode ser consi-
derado como uma instituição inerentemente open science, cercada por atores que 
operam em níveis diversos de um modus operandi closed science.

A despeito da magnitude dos investimentos feitos na área, Mowery (2009) 
destaca que no período da Guerra Fria das décadas de 1940 e 1950, a política 
americana de ciência e tecnologia era o produto de decisões pouco coordenadas 
feitas em diversas áreas (incluindo aquisições) desenhadas para aperfeiçoar as 
missões das agências federais de forma individual. Em 1950, as maiores agências 
tinham iniciado audaciosos programas de P&D intra e extramuros. Em relação a 
isso, cabe registro para o papel proeminente que as firmas e as universidades assu-
miram no SSI de defesa norte-americano como atores de parcela importante da 
pesquisa financiada pelo Departamento de Defesa (DoD). Nesse modelo, foram 
comentados importantes laços interinstitucionais, cuja importância no arcabouço 
dos sistemas nacionais de inovação foi enfatizada por Freeman (1995). Ao mesmo 
tempo a interação entre estes atores contribuiu para a criação de uma infraestrutura 
de P&D que Cowan e Foray (1995) indicam como uma fonte importante dos 
benefícios econômicos de P&D e compras militares empreendidos pelo país. Essas 
conexões mais fortes com instituições civis distinguem os programas americanos 
daqueles do Japão, da França e do Reino Unido. 

Por sua vez, constituiu-se assim um sistema mais fragmentado. Os estabeleci-
mentos de pesquisa americanos voltados para defesa não estão organizados sob um 
mesmo departamento: enquanto a maioria das infraestruturas é administrada pelo 
DoD, os laboratórios de armas nucleares (weapon labs) eram parte do Departamento 
de Energia (DoE). Molas-Gallart (2011) indica que as capacidades intramuros do 
DoD em P&D foram também fragmentadas em dúzias de laboratórios e infra-
estruturas de pesquisa, tanto operadas pelo governo quanto pelos fornecedores.  
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As atividades C&T são planejadas e conduzidas pelos departamentos e pelas 
agências de defesa militares, sendo os departamentos engajados principalmente em 
pesquisa aplicada para dar aos militares capacidades para as suas forças, e as agências 
sendo responsáveis por programas multisserviços e pesquisa mais básica e genérica.  
A mais relevante entre estas é a Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa).

Desse modo, Libaers (2009) sumaria os principais atores do Sistema de Ino-
vação em Defesa norte-americano: o aparato administrativo do DoD e do DoE;  
os laboratórios do DoD espalhados pelo país; as universidades americanas de 
pesquisa; os laboratórios de armas nucleares e as plantas de produção do DoE; os 
contratados e subcontratados de defesa e as firmas civis privadas, além do congresso 
e da administração federal norte-americana.

A participação da defesa nos desembolsos federais de P&D foram maiores 
que 50% em praticamente todo o período compreendido entre 1949 e 2005.  
Um dos mais notáveis pontos de inflexão nestes gastos é certamente o declínio que 
se seguiu ao fim da Guerra Fria,14 que ocorreu não apenas nos Estados Unidos, mas 
também em diversos países do mundo, dando início a uma fase de reconfiguração 
geral do setor de defesa global. 

Molas-Gallart (2011) indica que, na década de 1990, o governo federal con-
trolava mais de setecentos laboratórios e infraestruturas de pesquisa, e havia uma 
forte pressão pela consolidação e obtenção de novas missões que pudessem prover 
funding para as suas atividades, consoante o declínio dos recursos disponíveis.  
Diferentes estratégias foram buscadas pelos laboratórios. Um dos principais weapon 
labs, o Lawrence Livermore National Laboratory (LNLL), por exemplo, tinha, no 
início da década de 1950, quase toda a sua pesquisa focada em armas nucleares e, 
em 1997, menos que metade de suas atividades de pesquisa voltadas para esse tema.

Outros exemplos de diversificação apresentados por Molas-Gallart (2011) 
foram os Los Alamos National Laboratory e o Sandia National Lab, que definem 
suas principais missões como relacionadas à defesa, e apenas usarão suas capacidades 
para buscar outros objetivos quando estes forem críticos para reter as competências 
centrais em defesa. Áreas consideradas de importância estratégica para o futuro dos 
laboratórios incluem questões de energia e ambientais, biociência, transporte e manu-
fatura avançados, bioinstrumentação e tecnologia de assistência à saúde e genômica. 

A reversão desse movimento de queda dos desembolsos federais do setor só 
se deu após os eventos associados ao 11 de setembro de 2001: ganhou a pauta uma 
nova agenda de P&D em defesa, a partir de então mais focada em contraterrorismo, 
especialmente no desenvolvimento de tecnologias para combater armas químicas, 

14. Uma análise detalhada do comportamento do gasto mundial em defesa nesse período é feita em Silva Filho e 
Moraes (2012). 
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biológicas e radioativas15 (Mowery, 2009). Uma distinção importante feita pelo autor 
entre o ciclo de P&D em defesa fomentado pela Guerra Fria e este mais recente é o 
fato de que naquele momento muito do investimento era relativamente aberto aos 
pesquisadores não militares, em contraste com a tendência de que mais restrições 
e maior confidencialidade dos programas seja a tônica deste ciclo mais recente.16  
A política em vigor governando a complexa relação entre a comunicação científica e a 
segurança nacional foi desenhada e emitida pela administração Reagan em meados dos 
anos 1980, e reforçada em novembro de 2001, sendo amplamente conhecida como 
a Diretiva 189 – Decisão de Segurança Nacional (NSDD 189). A diretiva enfatiza 
que se a segurança nacional garantir controle do fluxo de informação científica e de 
engenharia, o mecanismo apropriado é a classificação pela agência federal relacionada.

O governo criou uma classe de controles federais de segurança das informações  
técnicas e científicas que foi rotulado como sensível, mas não classificado (SBU). Desde 2001,  
as restrições adicionais impostas têm o potencial de alterar a característica da pes-
quisa nas universidades americanas como instituições sociais de livre investigação. 
Além disso, as cláusulas restritivas podem ter algumas consequências negativas para 
as universidades e seus relacionamentos com empresas, inclusive os contratados de 
defesa. Um dos itens do USA Patriot17 Act estipula que, apenas em razão de sua ori-
gem nacional e sem qualquer indicação de que eles geram qualquer risco à segurança 
nacional, pesquisadores e cientistas estrangeiros de 25 países precisam ser barrados 
pelos laboratórios de pesquisa que usam agentes selecionados (certas categorias de toxinas 
e agentes biológicos que podem ser usados para atividades bioterroristas), pois a lei 
proíbe a entrada desses indivíduos nos laboratórios (Libaers, 2009). 

Além disso, será cada vez mais difícil comercializar tecnologias promissoras de 
uso dual em razão da imposição de regras muito restritivas de divulgação de invenções, 
pelas quais, por exemplo, apenas certas partes genéricas de uma tecnologia sensível 
podem ser reveladas em oposição a implementações mais sistêmicas de software 
ou sistemas físicos. Finalmente, existe a possibilidade de que alguns acadêmicos 
podem optar por evitar o financiamento militar em razão das restrições adicionais 
e escolhem buscar outros tipos de recursos (Rosenwald, 2003 apud Libaers, 2009).

Mowery (2009) ressalta que a pesquisa classificada tende a produzir spill overs 
tecnológicos ou baseados em conhecimentos limitados, e os programas de compras 
públicas (defense procurement) tendem a gerar menores taxas de spin off. Assim, o autor 

15. Mowery (2009) ressalta também o aumento de gastos em segurança interna (homeland security).
16. Soma-se a isso o fato de que a participação de estrangeiros (incluindo cidadãos não americanos matriculados como 
alunos em universidades americanas) na pesquisa envolvendo alguns tipos específicos de equipamentos de laboratório 
pode ser limitada por futuras políticas cobrindo tecnologias que sejam previstas para exportação.
17. Acrônimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 
Terrorism Act de 2001.
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indica que esse crescimento de investimento pós-11 de setembro tende a produzir 
menores benefícios econômicos. 

3.3 Espanha

O caso da Espanha guarda alguma semelhança com o caso do Brasil em função 
do caráter tardio do estabelecimento de políticas de C&T. Como pontua Ortega, 
Molas e Carpintero (2007), não se pode falar com propriedade em políticas de 
C&T até os anos 1980, dado que apenas em 1986 foi promulgada a Lei da Ciên-
cia. Os autores indicam que, embora as instituições militares18 espanholas tenham 
contribuído para a industrialização do país, é apenas a partir da década de 1980 que 
elas se inserem no desenvolvimento da política científica e tecnológica espanhola.

O desenvolvimento endógeno de tecnologias militares não foi uma prioridade 
logo no início da década de 1980, pois, embora o MD não descartasse a colabo-
ração com a educação e indústria, estava mais interessado no desenvolvimento de 
grandes sistemas de interesse militar (futuro avião de combate, fragatas etc.), por 
meio da cooperação internacional e das contraprestações industriais. 

Desde então, foram dados passos para uma maior integração da P&D de 
caráter militar nas políticas gerais espanholas. Assim, em 2001, foi aprovado, 
pela Secretaria de Estado de Defesa, o Plano diretor de P&D de defesa, cujas áreas 
e diretrizes estariam refletidas no plano nacional para 2004-2007. Este plano 
estabelece dez áreas temáticas prioritárias, entre as quais se encontra a relativa 
à segurança e defesa. A gestão dele ficou a cargo do MD, por meio da Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM), estrutura orgânica do ministério cuja 
competência abrange a preparação e publicação de editais de seleção de projetos 
de P&D de interesse da defesa.

Ainda durante a década 1997-2007, o financiamento dos programas de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação no setor de defesa foi muito alto, de modo que 
a Espanha chegou a ser o quinto país europeu por volume de recursos destinado 
para a defesa. Os indicadores de inovação industrial do país mostram que a defesa 
está acima da média geral dos demais setores, o que, na visão de Ortega, Molas e 
Carpintero (2007), provaria que, quando há um planejamento sustentado, finan-
ciamento suficiente e boa coordenação, bons resultados são obtidos.

Na atualidade, encontra-se em vigor o Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación 2013-2016, que tem por objetivo desenvolver e financiar 
a atuação da administração federal espanhola em relação à PD&I, de modo que 
os objetivos e as prioridades estabelecidos no plano nacional, a Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, sejam alcançados. Dentro do 

18. O Ministério da Defesa (MD) foi criado em 1980 na Espanha, com a união dos três ministérios militares. 
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plano estatal amplo se insere a Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 
(ETID), com diretrizes definidas da política de P&D de armamento e material 
definida no Plan Director de Armamento y Material da DGAM.

Na estrutura do MD, três centros de pesquisa militares se destacam: o Instituto 
Tecnológico – La Marañosa (ITM); o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
– Esteban Terradas (Inta); e o Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(Cehipar). Nesses centros, segundo informações do MD, atuam mais de 2 mil 
pessoas, entre civis e militares, dedicados a diversas áreas de pesquisa, entre as quais 
a prevenção a riscos nucleares, biológicos e químicos, eletrônica, optrônica, laser 
e mecânica de precisão. Cabe especial destaque para o caso do ITM, criado em 
2006 para concentrar os centros tecnológicos que até então dependiam dos antigos 
ministérios militares: o Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 
(TPYCEA), a Fábrica Nacional de La Marañosa (FNM), o Laboratorio Químico 
Central de Armamento (LQCA), o Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Armada (Cida), o Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC) e o Centro de 
Ensayos Torregorda (CET). O Inta e o Cehipar, embora presentes na estrutura do 
MD espanhol, são organismos autônomos, que contam com personalidade jurídica 
própria e autonomia de gestão.

Além desses institutos, existe ainda a Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
(Isdefe) de España, uma empresa pública ligada ao MD do país que oferece serviços 
de consultoria e engenharia para a administração pública espanhola e também para 
organismos internacionais, como as Nações Unidas, a Comissão Europeia, a Agên-
cia de Defesa Europeia e a Otan. A empresa possui mais de 1,6 mil funcionários, 
dos quais 88% são pessoal técnico. As principais áreas de atuação da Isdefe são 
defesa e segurança; organização, processos e energia; transportes e TICs; estações 
e engenharia aeroespacial.

3.4 França 

No caso francês, o sistema sob o qual se organiza a pesquisa em matérias de defesa 
é complexo (Ortega, Molas e Carpintero, 2007). Embora exista uma gestão centra-
lizada dos recursos, há uma ampla rede de estabelecimentos técnicos e de pesquisa 
que forma uma estrutura conectada estritamente com diferentes departamentos 
ministeriais, agências governamentais e empresas públicas e privadas. 

A principal agência encarregada do desenvolvimento e compra de sistemas 
de armamentos é a Direction Générale de l’Armement (DGA). Criada em 1977, a 
agência se converteu em um elemento central da estratégia tecnológica e industrial 
do Ministério da Defesa francês, ao qual é vinculada. A DGA participa de todos 
os aspectos do desenvolvimento e produção de novos sistemas de armamento, 
incluindo a definição de estratégias industriais genéricas e de projetos, a gestão 
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de programas e a realização de pesquisa científica e estratégica por meio de vários 
centros de pesquisa. A partir de uma ampla reforma empreendida nos anos 1990, o 
MD francês decidiu pela transição de uma agência de programas para uma agência 
de compras. Com esse novo papel, desde então têm se estabelecido crescentemente 
relações cliente/fornecedor na DGA e no MD, o que de certa forma segue o que 
ocorreu no Reino Unido.

A DGA dirige e conduz pesquisa com o objetivo de dominar a tecnologia que 
será necessária para a construção dos futuros equipamentos das Forças Armadas, 
em um trabalho que vai desde a demonstração tecnológica até a pesquisa básica. 
O objetivo indicado pela agência é a construção de uma base tecnológica europeia 
para a defesa e segurança. Para o desenvolvimento tecnológico, a DCNS apoia 
organizações civis de pesquisa com foco em tecnologias duais.

Na França, há diversos órgãos com distintos status organizacionais de P&D 
em defesa: entre eles se encontram empresas, universidades, a própria DGA e 
laboratórios públicos de pesquisa, como o CEA e o Onera. 

O Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) – 
Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas –19 é um órgão público 
que conta com dez centros na França, cujas atividades vão além da pesquisa nuclear 
e incluem atividades em tecnologia da informação, saúde e outras tecnologias de 
defesa. Desde 2004 mudou de status, passando de estabelecimento público de 
pesquisa para assumir caráter científico, técnico e industrial. O CEA dispõe de um 
conselho de administração e é gerido de forma semelhante a uma empresa, mas 
sujeito às normas públicas de gestão, como as que exigem sistemas de avaliação e 
controle interno. Ocupando mais de 16 mil pessoas, entre técnicos, engenheiros, 
pesquisadores e outros colaboradores, a instituição reporta ter realizado, em 2013, 
754 depósitos de patentes, além de ter gerado 169 start ups tecnológicas desde 
1972. O orçamento anual informado é de € 4,3 bilhões.

Outro grande centro de C&T francês é o Office National d’Études et de 
Recherches Aérospatiales (Onera) – Escritório Nacional de Estudos e Pesquisas 
Aeroespaciais. Tendo sido criado em 1946 sob a estrutura do Ministério da Defesa, 
em 2013, o escritório tinha, nos seus oito centros espalhados pelo território francês, 
2.018 funcionários, entre os quais 218 doutores. O orçamento anual é de € 223 
milhões, e a instituição relata que mais de 60% de suas atividades são realizadas sob 
contrato, o que o coloca no patamar dos centros mais subvencionados na Europa: 
os pesquisadores do Onera desempenham cinco vezes mais atividades contratuais 
que a média nacional. Seus bancos de prova são os mais importantes do país no setor 

19.  A agência ganhou esse nome em 2010, pois até então era denominada apenas como Comissariado de Energia Atômica. 
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aeronáutico, com mais de doze túneis de vento, dos quais três de categoria mundial. 
Para a transferência de tecnologia, o Onera criou a Pesquisa em Parceria para a 
Inovação (PRI) – Partenariat Recherche Innovation –, que permite o desenvolvimento 
de sinergia entre os objetivos estratégicos industriais e a expertise científica e técnica 
da instituição. 

Ortega, Molas e Carpintero (2007) avaliam que o alcance das relações entre 
pesquisa militar e aplicações civis na França é objeto de avaliações desencontradas. 
As políticas de uso dual parecem se destinar mais à aplicação de tecnologias civis 
no campo militar que o contrário.

3.5 Suécia

Na Suécia, o FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut – órgão de pesquisa em 
defesa) é uma agência do MD que dispõe de mil funcionários,20 divididos em 
várias áreas de pesquisa, entre os quais estão desde físicos, químicos, engenheiros, 
cientistas sociais, matemáticos e filósofos até advogados, economistas e profis-
sionais de tecnologia da informação. Embora seja um órgão público vinculado 
ao MD, a maioria das atividades da instituição é designada e paga pelos clientes, 
que são principalmente as Forças Armadas (43% da receita operacional bruta) 
e a Swedish Defence Material Administration (16% da ROB) e o Ministério da 
Defesa (15% da ROB), de modo que é mantida assim entre essas partes uma 
relação cliente/fornecedor. Em 2012, cerca de 14% da receita da agência foi 
proveniente de recursos de projetos do governo. Demandas de setores civis e de 
autoridades públicas do país não diretamente relacionadas à defesa são presentes 
também. A receita operacional bruta da instituição em 2012 foi equivalente a 
US$ 165 milhões. Ortega, Molas e Carpintero (2007) indicam que esta forma 
de atuação é relativamente recente na Suécia, pois, no início dos anos 1990, o 
organismo de pesquisa era financiado por orçamentos centrais, sem vinculação a 
nenhum programa específico. 

3.6 China

O desenvolvimento da base industrial de defesa chinesa ganhou novo fôlego na 
última década, após ter ficado até o final do século XX em estado crítico em razão 
das medidas protecionistas direcionadas à indústria na era Maoísta (Cheung, 2011). 
Mesmo que experimentado a partir de uma base reduzida, o progresso tem sido 
bastante significativo: o objetivo do país é fazer o catch up até 2020. 

20. Entre os cerca de mil funcionários, 850 são pesquisadores e trezentos possuem doutorado.
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Cheung (2011) analisa aspectos relacionados às principais mudanças que 
impactam este movimento. As capacidades mais importantes para a economia 
de defesa chinesa incluem o aparato de pesquisa e desenvolvimento, o pool de 
talentos de cientistas e engenheiros, o acesso ao mercado de capitais e fundos de 
investimento, o aparato industrial de defesa, o papel dos conglomerados de defesa, 
ligações com fluxos externos de tecnologia e redes de inovação global e os benefícios 
da integração de atividades civis e militares, sumariadas no quadro 1.

QUADRO 1 
Reforma e consolidação da indústria de defesa chinesa

Hard capabilities

Aparato de pesquisa e desenvolvimento

O aparato chinês de P&D tem sido submetido a uma revisão 
de amplo alcance desde o fim dos anos 1990. Os objetivos 
dessa reforma eram aperfeiçoar as capacidades de pesquisa, 
diversificar a supervisão da gestão e as fontes de fundos 
do Estado para o setor privado, derrubar as barreiras que 
mantinham o sistema de P&D de defesa afastado do restante 
do SNI e criar ligações próximas com universidades e centros 
de pesquisa civis. 

Transformação dos conglomerados de defesa

Os dez conglomerados de defesa chineses emergiram ao 
longo da primeira década dos anos 2000 para se tornarem 
a engrenagem mais importante do sistema de inovação em 
defesa por diversas razões. Em primeiro lugar, eles possuem 
e gerenciam uma grande parte do aparato de P&D; a sua 
crescente força financeira permite que estas firmas invistam 
pesadamente em atividades inovativas; a sua colaboração com 
firmas estrangeiras e atuação em mercados externos os tornam 
canal importante de conhecimento e tecnologia externos; é 
interesse central dessas firmas apoiar o desenvolvimento de 
mecanismos institucionais que protejam os resultados de suas 
atividades inovativas, especialmente fortalecendo os direitos de 
propriedade intelectual.

Treinamento de nova geração de cientistas e engenheiros de 
defesa

A economia de defesa do país tem uma demanda grande e 
crescente por novas gerações de cientistas, gerentes, enge-
nheiros e força de trabalho bem treinados para substituir os 
postos em envelhecimento de sua força de trabalho de quase 
2 milhões de pessoas e para preencher posições criadas pelo 
surgimento de novos setores de alta tecnologia. As sete univer-
sidades afiliadas à State Administration for Science, Technology 
and Industry for National Defense (Sastind)1 registram um 
aumento de 86% na sua população de estudantes entre 1999 
e 2005. O número de pós-graduandos também aumentou em 
relação à população de alunos.

Acesso a fluxos externos de tecnologia

Grande parte do crédito pelo progresso chinês é atribuído à 
importação e à absorção de tecnologia e conhecimento do 
exterior, notadamente da Rússia. Os prognósticos para o futuro 
da relação entre os países não são animadores, em razão da 
crescente desconfiança, parte em razão dos esforços chineses 
para fazer engenharia reversa de modo ilícito a partir de armas 
russas. Essa diminuição de acesso à tecnologia estrangeira e 
aos fluxos de conhecimento pode ser um freio ao desenvolvi-
mento de capacidades inovativas. A economia de defesa pode 
se beneficiar da crescente interdependência entre a China e as 
economias globais, especialmente em áreas de alta tecnologia, 
eletrônica e TICs.

(Continua)
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Soft capabilities

Liderança nacional
Apoio e direcionamento ativo e confiável dos níveis mais altos 
de policy-making e das lideranças políticas são fatores cruciais 
para o desenvolvimento de atividades inovativas.

Cultura industrial e normas de governança em mudança 

Um dos grandes desafios nessa área é superar a menta-
lidade institucional conservadora e insular formada por 
décadas de planejamento central. Isso significava uma forte 
aversão ao risco, falta de instintos competitivos, pouca 
motivação e fracas práticas disciplinares. Uma campanha 
conhecida como quatro mecanismos foi lançada no fim da 
década de 1990 para tratar de deficits de governança em 
quatro áreas centrais: competição, avaliação, supervisão e 
encorajamento e incentivos. 

Influência crescente do usuário final militar

A emergência do Exército de Libertação Popular (People's 
Liberation Army) como o ator dominante no direcionamento 
da P&D de defesa foi um fator importante de desempenho. 
Sob o atento olhar do GAD, a economia de defesa mudou de 
empurradas pela tecnologia para puxar a demanda para focar 
cada vez mais em exigências dos usuários finais. 

Fonte: Cheung (2011).
Nota: 1  Essas universidades Sastind são o principal canal de talentos para a economia de defesa. Dos 284 mil estudantes que se 

graduaram nestas universidades entre 1999 e 2005, 18% foram atuar na economia de defesa, entre os quais 35% eram 
mestres ou doutores, o que indica que os talentos recrutados pelos estabelecimentos de C&T de defesa parecem mais 
qualificados que o resto do SNI. O influxo de jovens talentos está transformando a face demográfica da economia de defesa.

4 CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA SETORIAL DE INOVAÇÃO EM DEFESA NO BRASIL

A breve revisão empreendida na seção 2 deste trabalho evidenciou não somente 
a importância do desenvolvimento tecnológico para a pretendida consolidação 
de uma robusta base industrial de defesa no país,21 mas antes sinalizou também 
que este objetivo não pode prescindir da existência de uma base científica e tec-
nológica adequada. No Brasil, a criação do então Centro Técnico Aeroespacial 
(CTA),22 na década de 1940, e a inauguração do Instituto Tecnológico da Ae-
ronáutica (ITA), em 1950, pavimentaram o advento e a expansão do complexo 
aeroespacial de São José dos Campos, em um caso frequentemente citado como 
exemplo do êxito da ação governamental para o desenvolvimento industrial do 
país. No início da década de 1960, a influência do CTA e do ITA seria deter-
minante para o surgimento de um núcleo de pessoal qualificado e firmas de 
engenharia na cidade, como a Neiva e a Avibras, e, em 1969, para a criação da 
Embraer (Rodengen, 2009). 

21. A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabeleceu a revitalização da indústria de material de defesa como um 
dos três eixos estruturantes para a defesa do país, ao lado da reorganização das Forças Armadas e da sua política de 
composição dos efetivos. 
22. O CTA seria mais tarde rebatizado em algumas ocasiões, sendo, desde 2009, o Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA). 

(Continuação)
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De fato, o imperativo da institucionalização dos laços entre a CT&I e 
a área de defesa tem sido alvo de esforços governamentais na última década.  
Nesta seção, são abordadas as principais iniciativas neste sentido, com o ob-
jetivo de criar um quadro de referência que permita, em etapa subsequente 
do projeto mais amplo em que se insere este trabalho, analisar criticamente 
as potencialidades, os limites e os gargalos do sistema nacional de inovação 
em alavancar a competitividade do Complexo Industrial de Defesa. 

De forma esquemática, é apresentada na figura 3 a constituição do chamado 
Sistema Integrado de Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa no país. 

FIGURA 3 
Sistema Integrado de Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa

Centros e institutos militares

Centros e institutos civis

Indústria nacional

Universidades

CCT

CNPq

Finep

CNI

Forças

Sociedade

Indústria

Fonte: Ministério da Defesa (Brasil, 2003). 

No Brasil, as três Forças Armadas possuem órgãos de direção-geral e se-
torial na área de ciência e tecnologia, que são subordinados diretamente aos 
comandantes das forças em sua estrutura organizacional. Na Marinha do Brasil 
(MB), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM); 
no Exército Brasileiro (EB), o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT); 
e na Força Aérea Brasileira (FAB), o Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA). Essas estruturas atuam como órgãos centrais executivos, 
no planejamento, na orientação, na coordenação e no controle das atividades 
científicas, tecnológicas e de inovação das forças; e coordenam, no âmbito delas, 
os órgãos executivos. No quadro 2, são identificadas as unidades de pesquisa e 
desenvolvimento ligadas a cada uma das forças, que seriam, assim, os centros e 
institutos militares da figura 2.
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QUADRO 2
Órgãos setoriais e executivos em Ciência, Tecnologia e Inovação

Força Unidade/OM Áreas de atuação

Marinha do Brasil
Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Marinha
(SecCTM)

Centro Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP)

Energia nuclear

Instituto de Estudos do Mar Almirante 
Paulo Moreira (IEAPM) 

Bioincrustação marinha, monitoramento 
ambiental e medição de onda

Institutos de Pesquisa da Marinha (IPMs)
Armas, guerra acústica, guerra eletrônica, 
materiais e sistemas digitais

Centro de Análise de Sistemas Navais 
(Casnav)

Sistemas estratégicos e operativos, pes-
quisa operacional, sistemas administrati-
vos, criptologia e avaliação de segurança 
e modelagem e simulação

Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) Informações ambientais

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CTECCFN)

Pronto-emprego e o abastecimento do 
material específico do corpo de fuzileiros 
navais

Exército Brasileiro 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
(DCT)

Instituto Militar de Engenharia (IME) Química, computação e engenharias

Centro Tecnológico do Exército (CTEx)

Comunicação, comando e controle, 
defesa eletrônica e telemática, simula-
dores, munições e sistemas de armas, 
automação de armamentos, materiais, 
química, automação e robótica e defesa 
bacteriológica, química e nuclear

Centro de Comunicações e Guerra Eletrô-
nica do Exército (CCOMGEX)

Comunicações e guerra eletrônica

Centro de Desenvolvimento de Sistemas 
(CDS)

Comunicações e segurança da infor-
mação

Centro Integrado de Telemática do 
Exército (CITEx)

Comunicações e segurança da infor-
mação

Diretoria de Fabricação (DF)
Fabricação, revitalização, adaptação, 
transformação, modernização e naciona-
lização do material de emprego militar

Diretoria de Serviço Geográfico (DGS) Geotecnologias

Centro de Avaliações do Exército (CAEx) Materiais de emprego militar

Força Aérea Brasileira (FAB)
Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA)

Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA)

Computação e engenharias

Instituto de Fomento e Capacitação 
Industrial (IFI)

Normalização, metrologia, certificação, 
propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia e coordenação industrial,

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE)

Aerodinâmica, eletrônica, integração e 
ensaio, mecânica, materiais, química, 
propulsão aeronáutica, sistemas aero-
náuticos, sistemas de defesa, sistemas 
espaciais e qualidade e confiabilidade 
espacial

Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo Ensaios em voo e pesquisa aplicada

Instituto de Estudos Avançados (IEAv)
Fotônica, física aplicada, geointeligência, 
aerotermodiânica e hipersônica e energia 
nuclear

Fonte: Informações disponíveis nos endereços eletrônicos das organizações militares.
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Os centros e institutos civis seriam representados pelas universidades e ins-
tituições de pesquisa que, estando fora da alçada institucional do Ministério da 
Defesa e dos comandos militares, eventualmente pudessem realizar pesquisas de 
interesse das Forças Armadas do país. Um levantamento bastante exploratório 
nesse sentido foi realizado em Squeff (2014), a partir da associação identificada 
no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (DGP-CNPq) destas instituições 
com as empresas fornecedoras da Defesa nacional.23 Embora possa ser considerado 
como um indicativo da participação de instituições civis na pesquisa científica e 
tecnológica de interesse de defesa, o esforço envolve duas principais limitações, a 
saber: de um lado, as pesquisas feitas em parcerias e registradas no DGP podem 
não estar relacionadas à unidade de negócios de defesa das empresas e, de outro, 
o fato de nem todas as parcerias entre universidades e empresas com vistas a de-
senvolvimentos tecnológicos serem registradas no DGP, as quais podem assumir 
outros formatos de ação colaborativa de difícil identificação.

A indústria nacional, por sua vez, seria representada pelas empresas do setor 
que desenvolvessem atividades de P&D. A partir de uma base de mais de oito-
centas empresas identificadas como parte da base industrial de Defesa nacional,24 
segmentadas em oito grupos principais de produtos de defesa, identificou-se que 
326 destas empresas constavam como respondentes da Pesquisa de Inovação 
(Pintec) 2011. Entre estas 326 firmas, 198 informaram ter realizado inovações de 
produto ou de processo no período compreendido entre 2009 e 2011. A tabela 1 
detalha mais esses dados.

A título de comparação, os resultados gerais da Pintec 2011 mostram que, no 
período 2009-2011, do universo de 128.699 empresas com dez ou mais pessoas 
ocupadas, 45.950 implementaram produtos ou processos novos ou significati-
vamente aprimorados, correspondendo a uma taxa geral de inovação de 35,7%. 
Consideradas em conjunto, as firmas identificadas que fizeram parte da amostra da 
Pintec tiveram uma taxa geral de inovação de 60,7%. Mesmo quando consideradas 
por segmentos que são bastante heterogêneos entre si, o segmento com taxa geral 
de inovação mais baixa (equipamentos de uso individual) apresenta 50%.

A tabela 2 indica o dispêndio das firmas selecionadas do setor de defesa em 
atividades inovativas no período entre 2009 e 2011. O total dos dispêndios nas 
atividades inovativas das empresas inovadoras representou 2,56% da receita líquida 
de vendas em 2011 para toda a amostra da Pintec. Para esta subamostra, foi de 
4%. Assim, ainda que de forma preliminar, é possível apontar que as empresas do 
setor também desempenham um papel importante no sistema setorial de inovação 
em que estão inseridas.

23. Essas empresas foram identificadas em Schmidt, Moraes e Assis (2012).
24.  As empresas referenciadas aqui foram identificadas no escopo de um projeto amplo, envolvendo a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ipea (Convênio no 021/2013). 
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No período recente, a atuação institucional conjunta entre o Ministério da 
Defesa e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) remonta a 2003, 
quando foi lançada a Concepção estratégica: ciência, tecnologia e inovação de interesse 
da Defesa nacional,25 baseada em diretrizes propostas em seminário realizado ainda 
em 2002 (Brasil, 2003). Precedendo iniciativas que se sucederam ao longo dos anos 
2000, esta concepção ressalta que “a pesquisa e o desenvolvimento em C&T passam 
a ficar voltados para a indústria nacional” e destaca o papel do MD como articulador 
dos projetos de CT&I de interesse do setor. O documento lança as bases do Sistema 
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa (SisCTID), e, em um de seus dez ob-
jetivos estratégicos, se volta para o Aprimoramento da infraestrutura de C&T de apoio 
a programas e projetos de interesse da Defesa nacional. Tanto os objetivos estratégicos 
como as suas diretrizes de implantação, expressos na Concepção Estratégica, viriam a 
ser posteriormente consolidados no ano seguinte pela Política de Ciência, Tecnologia e 
Inovação para a Defesa nacional, pela publicação da Portaria Normativa no 1.317/MD,  
de 4 de novembro de 2004 (Brasil, 2004).

Uma das contribuições relevantes consolidada na Concepção Estratégica é a 
identificação de Áreas estratégicas de demanda da Defesa nacional e das tecnologias de 
interesse da Defesa nacional, que resultou em uma matriz entre áreas e tecnologias, 
ilustrada na figura 4.26 

FIGURA 4 
Mapeamento entre áreas e tecnologias de interesse da Defesa nacional

Tecnologias/áreas Ambiental Biomédica
Sistemas  
de armas

Energia Espacial Materiais
Micro e  

nanotecno-
logia

Tecnologia 
de  

informação

Telecomuni-
cações

Fusão de dados                  

Microeletrônica                  

Sistemas de  
informação

                 

Radares de alta 
sensibilidade

                 

Ambientes de 
sistemas de armas

                 

Materiais de alta 
densidade energética

                 

Hipervelocidade                  

Potência pulsada                  

25. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/CHq4BN>.
26. A matriz resultou de um trabalho conjunto feito por especialistas convidados, a partir de uma pesquisa sobre os 
modelos existentes e praticados no exterior no campo da CT&I de Defesa. Os modelos usados como referência foram o 
desenvolvido no Air Force Institute of Technology (Afit), o modelo denominado Militarily Critical Technologies List (MCTL), 
o modelo do Western European Armaments Group (WEAG) e o modelo do Battelle Memorial Institute. Os dois primeiros 
modelos foram gerados no âmbito do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DoD); o terceiro, dentro 
do cenário integrado das Forças Armadas da Comunidade Europeia; e o quarto, dentro de um instituto norte-americano 
civil de pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica, como relata o texto da própria Concepção Estratégica.

(Continua)
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Tecnologias/áreas Ambiental Biomédica
Sistemas  
de armas

Energia Espacial Materiais
Micro e  

nanotecno-
logia

Tecnologia 
de  

informação

Telecomuni-
cações

Navegação automáti-
ca de precisão

                 

Materiais compostos                  

Dinâmica dos fluidos 
computacional (CFD)

                 

Sensores ativos e 
passivos

                 

Fotônica                  

Inteligência de má-
quinas e robótica

                 

Controle de assi-
naturas

                 

Reatores nucleares                  

Sistemas espaciais                  

Propulsão com ar 
aspirado

                 

Materiais e processos 
em biotecnologia

                 

Defesa química, 
bacteriológica e 
nuclear (DBQN)

                 

Integração de 
sistemas

                 

Supercondutividade                  

Fontes renováveis de 
energia

                 

Fonte: Brasil (2003).

Seguiu-se a isso a Política de Defesa Nacional (PDN), Decreto no 5.484, de 
30 de junho de 2005 (Brasil, 2005). Sendo o documento condicionante de mais 
alto nível do planejamento de defesa do país, a PDN contempla um amplo espectro 
de temas ligados à defesa e à segurança nacional, tendo, ainda assim, evidenciado 
em seu conteúdo a relevância da CT&I em duas de suas diretrizes estratégicas: 
“estimular a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a capacidade 
de produção de materiais e serviços de interesse para a defesa” e “intensificar o 
intercâmbio das Forças Armadas entre si e com as universidades, instituições de 
pesquisa e indústrias, nas áreas de interesse de defesa”.27

27. Em julho de 2012, a Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem Pre-
sidencial no 323, de 17 de julho de 2012, novas propostas de atualização da PDN, da END e ainda o Livro Branco da 
Defesa Nacional. No que tange à PDN, as alterações feitas não colocam em segundo plano as diretrizes anteriores em 
relação à CT&I: na seção dedicada à caracterização do país, a proposta afirma que “A persistência de ameaças à paz 
mundial requer a atualização permanente e o aparelhamento das nossas Forças Armadas, com ênfase no apoio à ciência 
e tecnologia para o desenvolvimento da indústria nacional de defesa. Visa-se, com isso, à redução da dependência 
tecnológica e à superação das restrições unilaterais de acesso a tecnologias sensíveis – desenvolver a indústria nacional 
de defesa, orientada para a obtenção da autonomia em tecnologias indispensáveis”. Entre os objetivos nacionais, figura 
“desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para a obtenção da autonomia em tecnologias indispensáveis”. Em 
relação à END, permanece a prioridade aos mesmos setores estratégicos, inclusive pela formação de recursos humanos, 
com mais bolsas de pesquisa, a política “não se limitará à ciência aplicada, de emprego tecnológico imediato. Beneficiará, 
também, a ciência fundamental e especulativa”. A íntegra das propostas está disponível em: <http://goo.gl/jZgu0b>. 

(Continuação)
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A institucionalização da ação conjunta entre o MD e o MCTI fortaleceu-se 
em 2007, com a edição da Portaria Interministerial no 750 (Brasil, 2007), com ob-
jetivo de viabilizar soluções inovadoras para o atendimento das necessidades deste 
segmento. Assim, a estrutura da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) passou a 
incorporar o Departamento de Institutos de Pesquisa em Áreas Estratégicas (Dipa),28 
sob a égide do qual foram reunidos os projetos correlatos ao tema de defesa que se 
encontravam até então espalhados pelos departamentos da empresa. Segundo Acioli 
(2011), em função do caráter estratégico dos projetos apoiados, muitos dos quais 
com alto grau de complementaridade, a falta de uma visão unificada no âmbito da 
Finep prejudicava o seu devido acompanhamento, dificultando ainda que a empresa 
assumisse um papel mais proeminente na função indutora de novos desenvolvimentos.

Em 2008, a Estratégia Nacional de Defesa faz referência à Política de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para a Defesa nacional, preconizando que exista um pla-
nejamento nacional para desenvolvimento de produtos de alto conteúdo tecnológico, 
com envolvimento coordenado das instituições científicas e tecnológicas (ICTs) civis 
e militares, da indústria e da universidade, com a definição de áreas prioritárias e suas 
respectivas tecnologias de interesse, e a criação de instrumentos de fomento à pesquisa 
de materiais, equipamentos e sistemas de emprego de defesa ou dual, de forma a viabi-
lizar uma vanguarda tecnológica e operacional pautada na mobilidade estratégica, na 
flexibilidade e na capacidade de dissuadir ou de surpreender (Brasil, 2008a). 

É mister ressaltar que, em decorrência da END, mudanças institucionais 
foram feitas no âmbito do MD, com a criação da Secretaria de Produtos de De-
fesa (Seprod),29 ao qual está vinculado o Departamento de Ciência e Tecnologia 
Industrial (Decti). 

Fora do âmbito do MD, em 2008, foi lançada a Política de Desenvolvimento 
Produtivo – PDP (Brasil, 2008b), que considerou o complexo industrial de defesa 
como um dos programas mobilizadores em áreas estratégicas, e, em 2011, foi lançado 
o Plano Brasil Maior – PBM (Brasil, 2011), nova política governamental de desen-
volvimento industrial, de inovação e de comércio exterior que substituiu a PDP, no 
âmbito da qual foi aprovada a Medida Provisória no 544, convertida, em março de 
2012, na Lei no 12.598, com medidas de incentivo/proteção às empresas nacionais de 
produtos de defesa (Schmidt, Moraes e Assis, 2012). Merece ainda destaque, no ano 
de 2010, a publicação da Portaria Normativa do MD no 1.888, de 23 de dezembro, 
que aprova a Política de Propriedade Intelectual do Ministério da Defesa.

28. Na Resolução da DIR no 272, de setembro de 2012, o Departamento de Institutos de Pesquisa em Áreas Estratégicas 
(Dipa) passou a ser denominado “Departamento de Tecnologias Aeroespacial e de Defesa (DTAD)”, sendo desde então 
vinculado à Superintendência Regional de São Paulo da Finep.
29. Decreto no 7.364, de 23 de novembro de 2010.
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Por fim, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no período 2012-
2015 (Brasil, 2012), que tem como um de seus eixos de sustentação o Fortalecimento 
da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica, também aponta entre os setores 
prioritários cujas cadeias devem ser impulsionadas o complexo industrial de defesa e o 
setor aeroespacial. Nos dois setores, a ENCTI destaca, respectivamente a importância 
dos centros de excelência em pesquisa existentes na Marinha, no Exército e na Aeronáutica 
e a infraestrutura laboratorial e de centros de controle do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e do DCTA. É oportuno destacar que, a despeito do texto da ENCTI 
tratar explicitamente da infraestrutura científica e tecnológica diretamente vinculada 
ao MD e ao MCTI – no caso do INPE –, é amplamente reconhecido que centros de 
pesquisa ligados a universidades e empresas no país têm, ao longo dos anos, contribuído 
para o desenvolvimento tecnológico do setor.

5 INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM DEFESA NO BRASIL

O conteúdo discutido nas seções anteriores evidencia, pelo lado da literatura, que o 
progresso científico é o alicerce capaz de propiciar aos países sistemas nacionais de 
defesa mais modernos, ágeis e eficientes em seus objetivos estratégicos; o arcabouço 
normativo brasileiro, por sua vez, tem sido, ao longo dos últimos anos, consistente 
em afirmar a aspiração nacional pelo desenvolvimento endógeno de produtos de 
defesa tecnologicamente competitivos. Assim, é relevante reunir informações sobre 
as características e o real potencial desta infraestrutura em suportar esse objetivo. 

5.1 Aspectos metodológicos: seleção das infraestruturas

Uma das principais contribuições do projeto em que se insere este trabalho é justa-
mente a exploração da constituição de diversos sistemas setoriais de inovação sob uma 
perspectiva ainda pouco utilizada na literatura: a da infraestrutura de pesquisa existente 
e que pode ser aplicada com vistas ao desenvolvimento tecnológico desses setores.

A primeira etapa para tanto foi a identificação das infraestruturas nacionais que 
são voltadas para o SSI Defesa. Como abordado nas seções anteriores, a distinção 
precisa de fronteiras entre tecnologias civis e tecnologias militares tem se tornado 
crescentemente mais difícil e, consequentemente, a definição de quais áreas do 
conhecimento, instituições e infraestruturas são dedicadas ao setor.

Assim, a partir da base de 1.760 infraestruturas identificadas na coleta de 
dados em 2013, optou-se por selecionar, para a análise deste capítulo, apenas 
aquelas que estão organizadas em instituições de pesquisa vinculadas ao Ministério 
da Defesa. Embora, também, como visto neste texto, é bastante possível que ou-
tras infraestruturas da amostra também desenvolvam atividades com aplicação no 
setor, a ausência de setor(es) específico(s) de atividade econômica que possam ser 
diretamente associados à defesa dificulta esta identificação precisa.  
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5.2 Características gerais da infraestrutura de pesquisa

Segundo o critério exposto, foram identificadas 44 infraestruturas, todas classificadas como 
laboratórios.30 Todas as infraestruturas estão localizadas na região Sudeste, como expõe a 
tabela 3. Essa concentração justifica-se pelo fato de que a maior parte das instituições de 
pesquisa ligadas ao MD e às forças singulares encontra-se nesta região do país. A Marinha 
do Brasil possui diversas instituições localizadas no estado do Rio de Janeiro, onde ainda 
permanece grande parte da esquadra nacional, e possui um Centro Tecnológico em  
São Paulo. O Exército brasileiro conta com o Instituto Militar de Engenharia e com o 
seu Centro Tecnológico e o Centro de Avaliação do Exército.31 No caso da Força Aérea 
Brasileira, os laboratórios estão concentrados no campus do DCTA. 

TABELA 3 
Localização e área física das infraestruturas de pesquisa

Região Número de infraestruturas Número de instituições Área física

Sudeste 44 8 16.445,30

Fonte: Dados da pesquisa.

Outro dado exposto pela tabela 3 é em relação à área física: os 44 laboratórios 
somados totalizam uma área física de mais de 16 mil metros quadrados. Na média, 
cada laboratório teria assim 373 m2, o que indicaria que essas infraestruturas contam 
com áreas maiores que em outros setores analisados neste projeto. 

A tabela 4 indica como as infraestruturas se distribuem entre as diferentes 
grandes áreas do conhecimento. Cada respondente foi solicitado a indicar quais 
grandes áreas do conhecimento estariam associadas às infraestruturas, tendo sido 
permitido que mais de uma área fosse selecionada, razão pela qual a soma excede 44. 
Quase 80% das infraestruturas indicou a área de engenharias, seguida pelas ciências 
exatas e da Terra. Apenas duas infraestruturas se associaram às ciências biológicas. 

TABELA 4 
Análise das infraestruturas do SSI Defesa por grande área do conhecimento

Grande área Número de infraestruturas (%)

Ciências biológicas 2 3,7

Ciências exatas e da Terra 18 33,33

Engenharias 34 62,96

Fonte: Dados da pesquisa.

30. Cada infraestrutura da amostra foi solicitada a indicar qual era o tipo de infraestrutura, entre as seguintes opções: 
base de dados, biblioteca ou acervo, biotério, centro de computação científica, datacenter ou infraestrutura de TI, coleção 
de recursos biológicos, coleção de recursos minerais, estação ou fazenda experimental, estufa, câmara de crescimento 
ou viveiro, laboratório de informática para uso didático, estação ou rede de monitoramento, estufa, câmara de cresci-
mento ou viveiro, laboratório, navio de pesquisa ou laboratório flutuante, observatório, planta ou usina-piloto ou outro.
31. Encontra-se em curso no Exército um projeto para a consolidação das instituições em um campus único em Barra 
de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://goo.gl/dcipxx>. 
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Ainda nas questões voltadas à caracterização geral das infraestruturas, foi identificado 
quando os laboratórios iniciaram suas operações. A maior parte deles foi criada desde a década 
de 1990, com uma expansão desde o início dos anos 2000. Este fato parece estar relacionado 
com a consolidação da área de ciência e tecnologia no âmbito das Forças Armadas nacionais. 

É oportuno notar que o período compreendido entre 1970 e o fim da década de 
1980, associado ao chamado período de ouro da indústria de defesa nacional, quando as 
empresas do setor vivenciaram o ápice das exportações, parece estar associado à existência 
de uma infraestrutura científica e tecnológica bastante reduzida. Algumas hipóteses podem 
ser levantadas para esta constatação. Uma primeira possibilidade é que os laboratórios de 
pesquisa da área existentes à época possam ter encerrado suas atividades e dado lugar a novas 
infraestruturas, mais alinhadas com as necessidades científicas e tecnológicas contemporâ-
neas. Nesse mesmo sentido, seria ainda razoável supor, como exposto nas seções anteriores, 
que, até o fim dos anos 1980, a infraestrutura científica e tecnológica mais robusta não 
fosse tão relacionada com o desenvolvimento da competitividade da indústria como o é 
na atualidade, dado que os principais produtos exportados pelo Brasil à época não eram 
marcados por seu elevado conteúdo tecnológico.32 

GRÁFICO 1 
Início das operações das infraestruturas 

3

5

7

12
11

6

0

2

4

6

8

10

12

14

Antes de 1970 De 1970 a 1979 De 1980 a 989 De 1990 a 1999 De 2000 a 2009 De 2010 a 2012

Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 5 indica quais as fontes de financiamento que aportaram recursos nos 
laboratórios em estudo no ano de 2012.33 O orçamento próprio das instituições foi 
indicado como a maior fonte de recursos, seguido pela Petrobras. Se o orçamento 
próprio não é um resultado surpreendente, a participação expressiva da Petrobras 
no financiamento total concedido a essas infraestruturas merece destaque, uma vez 
que o aporte foi feito a poucos laboratórios da amostra. A terceira maior fonte de 
financiamento é a Finep, com recursos distribuídos a onze laboratórios, ou 25% da 
amostra, seguido das fundações de apoio à pesquisa (FAPs). 

32. Uma análise detalhada das empresas exportadoras do país e dos produtos  é feita em Moraes (2012). 
33. Como explicitado no capítulo dedicado à metodologia do projeto, a coleta de dados foi feita em 2013, tendo como 
referência o ano de 2012.
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TABELA 5 
Financiamentos recebidos por entidade financiadora 

Entidade financiadora Renda (R$) Contribuição (%) Número de infraestruturas

Própria instituição 19.061.500 26,44 14

Petrobras 16.902.628 23,45 5

Finep 15.639.347 21,69 11

Fundo Estadual de Amparo 5.122.000 7,11 10

Empresa privada 4.524.711 6,28 6

Outra 4.193.131 5,82 3

CNPq 2.564.000 3,56 12

Capes 2.022.000 2,8 9

Prestação de serviços 2.000.000 2,77 5

Outra empresa pública 60.000 0,08 1

Fonte: Dados da pesquisa.

O levantamento feito buscou identificar quando foi feita a última moder-
nização relevante de equipamentos nos laboratórios ou mesmo a modernização 
de toda a infraestrutura. Assim como o observado na amostra mais ampla da 
pesquisa,34 a maior parte das instituições passou por modernização nos últimos 
cinco anos: 34 infraestruturas, ou 77% da amostra de estudo, informaram ter 
passado por modernização nos últimos cinco anos. 

GRÁFICO 2 
Período da última modernização dos equipamentos ou de toda a infraestrutura dos 
laboratórios
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Fonte: Dados da pesquisa.

34. Os resultados preliminares para a amostra ampla de estudo foram divulgados em Squeff e De Negri (2014). 
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5.3 Recursos humanos

Na tabela 6, são expostos os totais e a média por laboratório do número de pessoas 
em atividade. Os resultados indicam um relativo equilíbrio entre o número de 
profissionais de apoio administrativo e de pesquisadores: um total de 145 pessoas 
atuam nas áreas de apoio técnico e administrativo dos laboratórios, enquanto 170 
pesquisadores são dedicados às atividades finalísticas das infraestruturas. Conside-
rando esse total de 170, tem-se que, na média, cada laboratório conta com menos 
de quatro pesquisadores, o que indica, a priori, uma baixa escala de atuação dessas 
infraestruturas.35 Nesse aspecto, este grupo de laboratórios pouco se diferencia da 
amostra ampla, em que números bem próximos foram obtidos.

TABELA 6 
Recursos humanos

Estatísticas
Apoio técnico e  
administrativo

Pesquisadores
 Pesquisadores

(%)

Soma 145 170 0,57

Média 3 4 0,65

Fonte: Dados da pesquisa.

Ainda em relação aos recursos humanos, outros aspectos foram analisados, 
como o tipo de vínculo existente entre os membros da equipe técnica e adminis-
trativa e os pesquisadores e as infraestruturas, assim como a titulação destes. 

Em relação ao tipo de vínculo das equipes técnicas e administrativas, os resul-
tados são expostos na tabela 7. No caso do SSI Defesa nacional, 70% dos membros 
dessas equipes são servidores ou funcionários das instituições, os resultados foram 
bastante próximos aos observados na amostra completa (66%). Em torno de 20% 
são prestadores de serviço ou terceirizados e pouco mais de 10% possuem outro 
tipo de vínculo. A predominância de vínculos menos frágeis parece ser um fator 
positivo para o desempenho destas instituições, pois evita a solução de continuidade 
na gestão e no apoio às atividades finalísticas dos laboratórios.

TABELA 7 
Tipo de vínculo – equipes técnicas e administrativas

Tipo de vínculo Número de técnicos

Outro 16

Prestador de serviço/terceirizado 31

Servidor/funcionário 102

Fonte: Dados da pesquisa.
Obs.: O número total excede 145, uma vez que alguns podem fazer parte, com diferentes vínculos, das equipes de mais de um laboratório.

35. Em relação ao número de pesquisadores, o valor mínimo observado foi um pesquisador e o máximo 29 pesquisadores.
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A tabela 8 realiza exatamente a mesma análise para os pesquisadores que 
atuam nestas 44 infraestruturas. É notável nesse caso que os resultados foram bem 
distintos daqueles observados na amostra completa: enquanto no conjunto de 1.760 
infraestruturas 60% dos pesquisadores são servidores públicos, na amostra em tela, 
esse número sobe para 90%. Uma possível razão para esta diferença pode residir 
no fato de que as instituições militares, nas quais estão estes laboratórios, tendem 
a possuir menos vínculos de natureza precária com os profissionais em atividade 
nas suas instalações, em razão da própria necessidade adicional de segurança e 
confidencialidade que existe na pesquisa ligada ao setor de defesa. 

TABELA 8 
Tipo de vínculo – pesquisadores

Tipo de vínculo Total

Bolsista 19

Celetista 3

Outro 9

Pesquisador visitante 4

Servidor público 154

Fonte: Dados da pesquisa.
Obs.:  Como explicitado no capítulo dedicado à metodologia do projeto, a coleta de dados foi feita em 2013, tendo como 

referência o ano de 2012.

Os coordenadores foram adicionalmente solicitados a indicar qual a carga 
horária semanal de dedicação dos pesquisadores à infraestrutura (tabela 9). 
Ressalte-se que se buscou aqui verificar o tempo de efetivo exercício de ativida-
des nos laboratórios, não tendo sido consideradas, para essa resposta, as horas 
semanais dedicadas às atividades administrativas de coordenação, por exemplo. 

As respostas tabuladas a seguir foram polarizadas: a maior parte dos pesqui-
sadores atua por mais de trinta horas semanais na infraestrutura (65%), sendo 
este grupo seguido por aqueles que atuam apenas por até dez horas semanais 
(24%). Comportamento semelhante foi observado na amostra ampla, mas 
no caso do SSI Defesa é ainda mais intensa a dedicação dos pesquisadores a 
atividades efetivas do laboratório – 65% vis-à-vis 54% da amostra ampla. Essa 
constatação é de certa forma esperada, haja vista que a maioria das instituições 
ora analisadas não são instituições de ensino,36 mas prioritariamente voltadas a 
pesquisa e desenvolvimento (P&D).

36. São exceções a este caso o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o Instituto Militar de Engenharia (IME), cuja 
missão está ligada ao ensino, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação.
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TABELA 9 
Pesquisadores por tempo de dedicação à infraestrutura

Tempo de dedicação semanal Total

Até 10h 45

Mais de 20h a 30h 8

Mais de 10h a 20h 14

Mais de 30h 122

Fonte: Dados da pesquisa.

Como mostra a tabela 10, entre os 170 pesquisadores distintos em atividade 
nessas infraestruturas, 102 são doutores (60%) e 42 são mestres (25%), porcenta-
gens próximas às observadas para o total de infraestruturas. 

TABELA 10 
Pesquisadores por titulação

Titulação máxima Total

Doutorado 102

Mestrado 42

Especialização 3

Graduação 23

Fonte: Dados da pesquisa.

5.4 Operação da infraestrutura

Dado que um dos objetivos do projeto envolve a identificação de infraestruturas 
que possam atuar mais fortemente no desenvolvimento tecnológico dos setores 
selecionados em cooperação com empresas, buscou-se investigar a prestação de 
serviços pelos laboratórios da amostra. 

Quando questionadas de forma ampla, 86% das infraestruturas afirmaram 
que prestava algum tipo de serviço, como indica o gráfico 3A. Essa porcentagem é 
expressivamente mais alta que a encontrada na amostra ampla da pesquisa (69%), 
e pode estar associada à natureza mais aplicada das pesquisas desenvolvidas no 
âmbito das Forças Armadas. Na sequência, os coordenadores foram solicitados a 
indicar especificamente se prestavam serviços a empresas, e a porcentagem caiu 
para 61% (gráfico 3B). A despeito dessa redução observada, é mister ressaltar que 
a queda observada neste grupo de laboratórios foi bem menor que a observada 
na amostra ampla, em que a porcentagem caiu de 69% para 43% quando o foco 
passou a ser os serviços prestados a empresas. Essa porcentagem não é apenas mais 
alta que a média, mas também superior ao observado em setores em que há uma 
tradicional interação entre a pesquisa científica e a atividade produtiva, como no 
setor de petróleo e gás. Essa é uma indicação relevante sobre o aproveitamento da 
infraestrutura científica do setor pela indústria de defesa nacional.
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GRÁFICO 3 
Prestação de serviços pelos laboratórios
3A – Prestação de serviços
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Fonte: Dados da pesquisa.

Foram ainda apontados como clientes importantes o governo, com 27 infra-
estruturas, e a própria academia, com o mesmo número de laboratórios.

TABELA 11 
Tipos de clientes dos serviços técnicos

Tipo de cliente Número de infraestruturas

Empresas 27

Governo 21

Outro 3

Pesquisadores 27

Fonte: Dados da pesquisa.
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Apesar de as empresas estarem entre os principais clientes dos serviços técnicos 
dessas infraestruturas, é notável observar, como mostra a tabela 12, que apenas oito 
entre os 44 laboratórios são acreditados. Entre esses laboratórios, a quase totalida-
de é acreditada para ensaios e apenas dois, para calibração. Embora a proporção 
de laboratórios acreditados entre o total seja bem maior que aquela constatada 
nos dados para toda a amostra (18,2% vis-à-vis 8,6%), essa porcentagem ainda é 
considerada baixa, especialmente quando se leva em conta a natureza predomi-
nantemente aplicada da pesquisa desenvolvida nas infraestruturas.

TABELA 12
Acreditação de infraestruturas 

Tipos Não Sim

Calibração 42 2

Ensaio 37 7

Demais modalidades 39 5

Total 36 8

Fonte: Dados da pesquisa.

Seguiu-se investigando a operação desses laboratórios por meio de uma ques-
tão que associava a intensidade de uso das instalações e dos equipamentos da 
infraestrutura para cada uma das atividades realizadas, entre atividades de ensino, 
de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, prestação de serviços tecnológicos 
e atividade de extensão tecnológica. Os resultados expostos no gráfico 4 indicam 
que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ocorrem de forma 
contínua em intensidade bem maior que a prestação de serviços, ensino e extensão. 
Esse resultado contrasta imensamente com o observado na amostra ampla, em que 
as atividades de prestação de serviços tecnológicos, extensão tecnológica e de desen-
volvimento de novas tecnologias ocorrem em intensidade bem menor no âmbito 
dessas infraestruturas que as atividades de ensino e pesquisa, nas quais 35% dos 
respondentes afirmam realizar desenvolvimento de tecnologias de forma contínua 
e 18% indicam a prestação de serviços tecnológicos nessa mesma intensidade.  
No caso dos resultados apurados para as 1.760 infraestruturas da base, as atividades 
de pesquisa ocorrem continuamente em 81% da amostra e as de ensino, em 40% 
dos respondentes. Mais uma vez, a explicação possível para esta oposição de resul-
tados pode ser atribuída ao fato de que a maioria das instituições estudadas no SSI 
Defesa não é composta por instituições de ensino por natureza, diferentemente do 
que ocorre na amostra ampla, composta em sua maioria por universidades.
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GRÁFICO 4 
Intensidade de uso das instalações e dos equipamentos por atividade
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Fonte: Dados da pesquisa.

Dado que se acredita que a maior abertura das infraestruturas a usuários externos37 
é um fator que favorece o desenvolvimento tecnológico, investigou-se ainda se os 
laboratórios seriam ou não abertos a usuários externos. Os dados são apresentados na 
tabela 13. Em primeiro lugar, é oportuno notar que 25 laboratórios entre os 44 em estudo 
receberam usuários externos, uma quantidade próxima à observada na amostra ampla. 
Outro aspecto que se repete nos dois grupos de infraestrutura é a baixa participação de 
estrangeiros entre os usuários externos. Os usuários externos mais significativos foram 
pesquisadores de outras instituições, seguidos por alunos de pós-graduação. Ainda que 
doze laboratórios tenham informado que receberam em 2012 pesquisadores de empresas, 
estes foram apenas 13% entre o total de usuários externos observados. 

TABELA 13 
Tipos de usuários externos

Vínculo do pesquisador usuário Usuários do Brasil Usuários do exterior Número de laboratórios

Pesquisadores de outras instituições 293 13 25

Alunos de pós-graduação 243 6 22

Alunos de graduação 229 5 17

Pesquisadores da mesma instituição 
(exceto a equipe da infraestrutura)

178 2 22

Pesquisadores de empresas 137 2 12

Fonte: Dados da pesquisa.

37. Para esta pesquisa, usuários externos foram definidos para os respondentes como: “aquele pesquisador que utilizou os 
serviços ou os equipamentos do laboratório no ano-base, e não faz parte da equipe de pesquisadores, técnicos ou estudan-
tes do próprio laboratório e/ou infraestrutura”. Assim, são pesquisadores vinculados a outras instituições, no Brasil ou no 
exterior, ou a outros departamentos da própria instituição que não fazem parte da equipe do laboratório e/ou infraestrutura.
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A propensão à interação externa das infraestruturas de defesa foi ainda verificada em 
uma questão que solicitava que os coordenadores das infraestruturas apontassem que graus 
de importância atribuíam a cada um dos tipos de cooperação indicados pelo questionário. 
Em todos os casos, o grau alto de importância foi muito mais frequentemente atribuído a 
instituições, empresas e agências de fomento nacionais em detrimento das estrangeiras.38 
Outro resultado indicado pelo gráfico 5 refere-se ao menor grau de importância atribuído 
à cooperação com empresas em relação a instituições e agências de fomento.

GRÁFICO 5 
Atividades de cooperação por grau de importância 
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Fonte: Dados da pesquisa.

5.5 Valores estimados, custos operacionais e receitas 

Uma seção do instrumento de coleta de dados buscava obter estimativas de valo-
res de custos operacionais, receitas, equipamentos de pesquisa e da infraestrutura 
como um todo junto aos coordenadores. Todas as questões, assim como o resto 
do questionário, tinham como referência o ano de 2012.

Em relação aos custos operacionais no nível da infraestrutura, mais de 50% 
associaram seus custos às duas categorias de menor valor (até R$ 50 mil/ano e en-
tre R$ 50 e R$ 100 mil/ano), seguidos por um grupo de 15% que informou estar 
na categoria imediatamente superior (entre R$ 50 mil/ano e R$ 100 mil/ano).  
É válido destacar que cinco laboratórios não souberam informar, mesmo para estas 
opções categóricas e estimadas, o seu custo operacional de funcionamento anual. 
Uma possível explicação para este fato é que a infraestrutura/laboratório não parece 
ser, na maioria das instituições, um nível comum para os seus centros de custo, que 
devem estar predominantemente associados a departamentos, centros ou institutos. 

38. Como o questionário não forçava opção única aos respondentes, eles podem ter atribuído, por exemplo, alta 
importância à cooperação com empresas nacionais e estrangeiras simultaneamente.
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Assim, mesmo os dados informados pelos respondentes que indicaram uma das 
opções devem ser considerados com cautela, dado que podem ser imprecisos.

GRÁFICO 6 
Custos operacionais anuais por infraestrutura
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Fonte: Dados da pesquisa.

Analogamente ao que foi feito para os custos operacionais, algumas faixas 
possíveis para as receitas foram apresentadas para que os respondentes indicassem 
qual a mais apropriada para a sua infraestrutura. Nesse caso, o número de coorde-
nadores que não soube dar qualquer resposta foi ainda maior que o anteriormente 
observado no caso dos custos operacionais: 50%. Seguiu-se a isso o grupo com 
receitas estimadas nas duas menores faixas, com oito infraestruturas. Apenas dez 
infraestruturas informaram ter tido, em 2012, receitas superiores a R$ 500 mil.

GRÁFICO 7
Receitas anuais por infraestrutura
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Fonte: Dados da pesquisa.
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Foi ainda realizada estimativa em relação ao valor total do conjunto de 
equipamentos de pesquisa. Dos laboratórios, 25% informaram que o somatório 
de seus equipamentos não excedia R$ 100 mil. Apenas doze infraestruturas, de 
acordo com estes resultados, possuem um patrimônio de equipamentos superior 
a R$ 1 milhão, o que equivale a 27% da amostra.

TABELA 14
Valor estimado do conjunto dos equipamentos de pesquisa por infraestrutura 

Equipamentos de pesquisa Número de infraestruturas

Até R$ 100 mil 11

Acima de R$ 100 mil até R$ 250 mil 2

Acima de R$ 250 mil até R$ 500 mil 9

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 10

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 6

Acima de R$ 2 milhões até R$ 3 milhões 1

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 2

Acima de R$ 5 milhões até R$ 7 milhões 1

Acima de R$ 7 milhões até R$ 10 milhões 1

Acima de R$ 15 milhões até R$ 20 milhões 1

Fonte: Dados da pesquisa.

Por fim, o último momento desta seção do formulário tratou da estimativa 
do valor total da infraestrutura. Igualmente, observa-se aqui uma concentração 
alta dos respondentes na faixa mais baixa entre as opções sugeridas: 55%. Apenas 
cinco infraestruturas informaram ter valor superior a R$ 5 milhões.

TABELA 15 
Valor estimado da infraestrutura

Infraestrutura Número

Até R$ 500 mil 24

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 7

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 7

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 1

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 2

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 1

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 1

Acima de R$ 30 milhões até R$ 50 milhões 1

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ainda que comparações diretas pareçam pouco razoáveis em função do 
próprio histórico diferenciado entre os sistemas setoriais de inovação de diferentes 
países, os dados analisados até aqui sugerem que, mesmo apresentando algumas 
características distintivas em relação ao restante da amostra, os laboratórios nacio-
nais dedicados a atividades de defesa ainda apresentam escala bastante reduzida 
em relação às infraestruturas dedicadas à mesma área no exterior. Se couberem 
as ressalvas quanto ao fato de que neste trabalho foram analisados apenas uma 
amostra dos laboratórios existentes no âmbito do MD e das Forças Armadas39 e 
de que outras instituições civis não foram contempladas na amostra analisada, 
permanece válido inferir que é bem pouco provável que mesmo se todo o universo 
tivesse sido mapeado estas conclusões se alterariam.

Uma possível razão para esse cenário é o fato de que o Brasil dispõe, até a 
atualidade, de uma estrutura de governança de suas infraestruturas pouco cen-
tralizada. Embora o MD conte com um Departamento de Ciência e Tecnologia 
Industrial, a gestão direta dos laboratórios ainda é feita pelas três Forças Armadas. 
Cabe observar ainda que mesmo dentro das forças não existe apenas uma grande 
instituição dedicada à atividade, sendo a atividade de CT&I decentralizada em 
diversos institutos, como visto no quadro 2. Ainda que se possa argumentar 
que cada instituto atua em áreas distintas e com finalidades diversas dentro do 
processo de desenvolvimento científico e tecnológico de defesa, com localizações 
dispersas no território nacional, observou-se que a combinação de diversas ativi-
dades e centros localizados em pontos distintos naqueles que tradicionalmente se 
identificaram como laboratórios nacionais faz parte da realidade das infraestruturas 
dos países analisados. 

Os laboratórios nacionais foram originalmente conceituados no sistema na-
cional de inovação norte-americano a partir do fim da Segunda Guerra Mundial 
com dois objetivos principais: a provisão de grandes equipamentos para a pesquisa 
básica e infraestruturas seguras para desenvolvimentos voltados à segurança nacio-
nal. A premissa da organização desses laboratórios era a grande escala, dado que se 
acreditava que “a pesquisa científica moderna exige o trabalho de pessoas em equi-
pes de tamanho grande e o uso de instrumentos muito caros” (Westwick, 2003).  
O mesmo autor indica que, nesses termos, a escala e o custo dos equipamentos 
os colocavam além do alcance das universidades individualmente, de modo que 
os laboratórios nacionais os teriam para uso de acadêmicos e instituições indus-
triais. Embora seja um conceito norte-americano, os movimentos mais recentes 
(décadas de 1990 e 2000) de outros países seguiram a tendência de consolidação 
para a obtenção de escala nas pesquisas em defesa. 

39. Como se trata de um levantamento pioneiro no país, o universo de infraestruturas não é conhecido, o que inviabiliza 
o cálculo da taxa de resposta e a estimação de eventual viés de seleção. 
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5.6 Avaliação das condições gerais

O último módulo do formulário solicitou aos respondentes que realizassem ava-
liações perceptuais de alguns atributos de suas infraestruturas, assim como uma 
avaliação geral da capacidade técnica delas.

No gráfico 8, são expostos, em termos percentuais, os resultados da avaliação dos 
coordenadores sobre o pessoal que atua na infraestrutura, tanto para os pesquisadores 
como para os membros das equipes de apoio técnico e administrativo. O número 
de pesquisadores foi predominantemente reputado como inadequado (64%). Essa 
mesma constatação se estendeu à apreciação da formação dos pesquisadores: 38,5% 
consideram-na inadequada, embora quase 31% tenham indicado este aspecto como 
adequado ou pouco adequado. A avaliação foi melhor para os profissionais de apoio 
técnico e administrativo, tanto em relação ao quantitativo existente quanto à qualifi-
cação: 67% e 82%, respectivamente, consideraram estes atributos como adequados. 
Esses dados, embora pareçam surpreendentes para um setor considerado como de alta 
intensidade tecnológica, podem estar relacionados à dificuldade das instituições que 
abrigam essas infraestruturas em contratar e reter profissionais em quantidade e com 
formação adequadas. Por estarem todas na estrutura da administração pública federal 
direta, as contratações são feitas quase que exclusivamente por concursos públicos,40 que 
possivelmente não são a melhor forma de contratação de pesquisadores para atividades 
específicas.41 Da mesma forma, a remuneração está atrelada a plano de cargos e salários.  

GRÁFICO 8 
Avaliação de recursos humanos
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

40. Outras formas de exercício da pesquisa podem existir, mas como representam predominantemente vínculos pre-
cários com a administração pública, parecem estar da mesma forma associados à dificuldade de retenção de pessoal.
41. Feitas as devidas ressalvas, é válido retomar neste aspecto o modelo dos Estados Unidos, onde, como os labo-
ratórios nacionais são operados por contractors, há mais flexibilidade para a contratação de pessoas por não serem 
subordinados às regras do serviço público, de modo que salários mais atrativos podem ser oferecidos a pesquisadores 
com competências necessárias a determinados projetos de forma mais simples e direta.
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Aspectos como insumos, equipamentos, manutenção e instalações 
físicas foram avaliados, como sumariam os dados da tabela 16. A pior 
avaliação foi feita para as instalações físicas, enquanto as melhores foram 
em relação aos insumos, à manutenção e aos equipamentos. Em relação 
aos equipamentos, apenas pouco mais da metade – 52% – considera que 
os existentes são muito bons ou bons. O fato de a melhor avaliação ter 
sido atribuída aos insumos e à manutenção, que envolvem predominante-
mente despesas de menor monta, em detrimento das instalações físicas e 
equipamentos, dependentes de investimentos de maior magnitude, aponta 
uma possível dificuldade de realização desses investimentos na demanda 
necessária para os laboratórios. 

TABELA 16 
Avaliação das condições gerais da infraestrutura
(Em %)

Avaliação das condições Muito bom Bom Regular Ruim Não se aplica 

Insumos 36,36 54,55 2,27 2,27 4,55

Equipamentos 15,91 36,36 34,09 11,36 2,27

Manutenção 20,45 56,82 15,91 4,55 2,27

Instalações físicas 9,09 18,18 45,45 25,00 2,27

Fonte: Dados da pesquisa.

No último item do questionário, os coordenadores fizeram uma avalia-
ção geral da capacidade técnica das infraestruturas. Dos respondentes, 34% 
consideram-se equivalentes a seus pares no país. Apenas 7% informaram 
considerar as infraestruturas sob sua responsabilidade como avançada e 
compatível com a observada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior. 
Esse é um dado preocupante, haja vista que mesmo na amostra ampla essa 
porcentagem foi mais alta (13%) e a aspiração nacional pelo desenvolvimento 
endógeno de produtos de defesa tecnologicamente competitivos pode encon-
trar na infraestrutura científica e tecnológica uma barreira à sua concretização.  
A constatação de que 43% dos respondentes indicaram a opção Avançada em 
relação aos padrões brasileiros, mas ainda distante da observada nas melhores 
infraestruturas do gênero no exterior reforça esta preocupação. Outro dado 
revelado por essa questão foi que 16% consideram mesmo a sua capacidade 
técnica insuficiente em relação à observada em outras infraestruturas do gênero 
no Brasil.



Sistema Setorial de Inovação em Defesa: análise do caso do Brasil  | 107

GRÁFICO 9 
Avaliação da capacidade técnica da infraestrutura
(Em %)
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Fonte: Dados da pesquisa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo tem como objetivo discutir a organização do Sistema Setorial de 
Inovação em Defesa no Brasil, com ênfase na análise da infraestrutura de CT&I 
existente no país, vis-à-vis os objetivos nacionais para o setor. 

Como suporte a essa discussão, foi realizada uma revisão sobre a importância 
da Ciência, Tecnologia e Inovação para a área de Defesa e sobre a constituição em 
seis países selecionados – Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, França, Suécia 
e China – sobre a organização dos SSIs em Defesa. Foi adicionalmente abordada 
a constituição do SSI Defesa no Brasil e o seu arcabouço institucional. 

Assim, a partir da base de 1.760 infraestruturas identificadas na coleta de 
dados em 2013, optou-se por selecionar, para a análise deste capítulo, apenas 
aquelas que estão organizadas em instituições de pesquisa vinculadas ao Ministério 
da Defesa. Embora, também como visto neste texto, seja bastante possível que 
outras infraestruturas da amostra também desenvolvam atividades com aplicação 
no setor, a ausência de setores específicos de atividade econômica que possam ser 
diretamente associados à defesa dificulta esta identificação precisa. 
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Foram identificadas 44 infraestruturas, todas classificadas como laboratórios 
e localizadas na região Sudeste. Em relação às áreas do conhecimento, quase 80% 
das infraestruturas indicaram a área de engenharias, seguida pelas ciências exatas e 
da Terra, o que é bastante consistente com as áreas mais tradicionalmente ligadas 
ao desenvolvimento tecnológico em defesa. 

 No que tange aos recursos humanos, 145 pessoas atuam em áreas de apoio 
técnico e administrativo dos laboratórios, enquanto 170 pesquisadores são de-
dicados às atividades finalísticas das infraestruturas. Considerando esse total de 
170, tem-se que, na média, cada laboratório conta com menos de quatro pesqui-
sadores, o que indica, a priori, uma baixa escala de atuação dessas infraestruturas, 
especialmente se considerada a observada nos laboratórios dedicados à defesa nos 
países analisados neste capítulo. Um aspecto distintivo dos resultados obtidos para 
este grupo de laboratórios foi a dedicação ainda mais intensa dos pesquisadores 
a atividades efetivas do laboratório – 65% com mais de trinta horas por semana 
vis-à-vis 54% da amostra ampla. Essa constatação é de certa forma esperada, haja 
vista que a maioria das instituições ora analisadas não são instituições de ensino, 
mas prioritariamente voltadas à P&D. Outra constatação que parece associada a esta 
característica das instituições que abrigam os laboratórios pesquisados é o fato de 
que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ocorrem de forma 
contínua em intensidade bem maior que a prestação de serviços, ensino e extensão.

Quando questionadas de forma ampla, 86% das infraestruturas afirmaram 
que prestavam algum tipo de serviço, porcentagem expressivamente mais alta que 
a encontrada na amostra ampla da pesquisa (69%). Quando solicitados a indicar 
especificamente se prestavam serviços a empresas, a porcentagem caiu para 61%. 
A despeito dessa redução observada, é mister ressaltar que a queda observada neste 
grupo de laboratórios foi bem menor que a observada na amostra ampla, em que 
a porcentagem caiu de 69% para 43% quando o foco passou a ser os serviços 
prestados a empresas. Essa porcentagem não é apenas mais alta que a média, mas 
também superior à observada em setores em que há uma tradicional interação entre 
a pesquisa científica e a atividade produtiva, como no setor de petróleo e gás. Ainda 
que seja uma indicação preliminar positiva sobre o potencial de aproveitamento 
da infraestrutura científica do setor pela indústria de defesa nacional, apenas oito 
entre os 44 laboratórios são acreditados.

Tendo como referência o ano de 2012, buscou-se obter estimativas de valo-
res de custos operacionais, receitas, equipamentos de pesquisa e da infraestrutura 
como um todo. Em relação aos custos operacionais no nível da infraestrutura, mais 
de 50% associaram seus custos às duas categorias de menor valor (até R$ 50 mil/
ano e entre R$ 50 mil/ano e R$ 100 mil/ano), seguidos por um grupo de 15% 
que informou estar na categoria imediatamente superior (entre R$ 50 mil/ano e  
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R$ 100 mil/ano). Em relação às receitas, 50% dos coordenadores não informaram 
qualquer estimativa, seguindo-se a isso o grupo de laboratórios com receitas estima-
das nas duas menores faixas, com oito infraestruturas. Apenas dez infraestruturas 
informaram ter tido, em 2012, receitas superiores a R$ 500 mil.

Esse bloco seguiu investigando o valor total do conjunto de equipamentos 
de pesquisa: 25% dos laboratórios informaram que o somatório de seus equipa-
mentos não excedia R$ 100 mil. Apenas doze infraestruturas, de acordo com estes 
resultados, possuem um patrimônio de equipamentos superior a R$ 1 milhão, 
o que equivale a 27% da amostra. Em relação ao valor total da infraestrutura, 
novamente ocorreu uma concentração alta dos respondentes na faixa mais baixa 
entre as opções sugeridas: 55% (até R$ 500 mil). Apenas cinco infraestruturas 
informaram ter valor superior a R$ 5 milhões.

Por fim, a análise dos dados indicou como os coordenadores avaliavam a 
capacidade técnica de sua infraestrutura: apenas 7% informaram considerar as 
infraestruturas sob sua responsabilidade como avançada e compatível com a obser-
vada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior. Esse é um dado preocupante, 
haja vista que mesmo na amostra ampla essa porcentagem foi mais alta (13%) e a 
aspiração nacional pelo desenvolvimento endógeno de produtos de defesa tecno-
logicamente competitivos pode encontrar na infraestrutura científica e tecnológica 
uma barreira à sua concretização. 

Assim, mesmo com as ressalvas necessárias para a realização de comparações 
com casos internacionais, os laboratórios nacionais dedicados a atividades de defesa 
ainda apresentam escala bastante reduzida em relação às infraestruturas dedicadas 
à mesma área no exterior. Uma hipótese apresentada para essa situação é o fato de 
que o Brasil dispõe, até a atualidade, de uma estrutura de governança de suas in-
fraestruturas pouco centralizada. Embora o MD conte com um Departamento de 
Ciência e Tecnologia Industrial, a gestão direta dos laboratórios ainda é feita pelas 
três Forças Armadas. Cabe observar ainda que, mesmo dentro das forças, não existe 
apenas uma grande instituição dedicada à atividade, sendo a atividade de CT&I 
decentralizada em diversos institutos. Ainda que se possa argumentar que cada 
instituto atua em áreas distintas e com finalidades diversas dentro do processo de 
desenvolvimento científico e tecnológico de defesa, com localizações dispersas no 
território nacional, observou-se que a combinação de diversas atividades e centros 
localizados em pontos distintos naqueles que tradicionalmente se identificaram como 
laboratórios nacionais faz parte da realidade das infraestruturas dos países analisados.

O conjunto de resultados aqui expostos coloca em pauta algumas questões 
sobre o futuro desses laboratórios. É importante que os formuladores de políticas 
públicas lidem com essas questões que, mesmo parecendo marginais na atualidade, 
implicam escolhas que podem ter um grande impacto estratégico no futuro.
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Desse modo, cabem, por fim, reflexões para esses gestores e formuladores 
que poderiam aprofundar o entendimento sobre o tema tratado neste trabalho e 
orientar novas tomadas de decisão:

• Qual deve ser a natureza e o escopo da função de P&D militar do país? 
Quantos e que tipos de atividades de P&D de defesa devem ser buscadas?

• Qual o papel esperado dos laboratórios militares e das instituições civis de 
pesquisa que possam desenvolver pesquisas com interesse para a Defesa 
nacional? Como articular a atuação desses dois grupos de instituições de 
modo a evitar lacunas ou superposições de atuação?

• Qual deve ser a governança da relação entre os laboratórios militares e o 
MD? E entre estes laboratórios e a indústria nacional?

• No curto prazo, devem os governos investir em P&D mais do que ob-
ter conhecimento e tecnologias de fornecedores externos ou insistir no 
desenvolvimento endógeno? 
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