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Uma característica marcante do momento atual da defesa 
nacional no Brasil é o ressurgimento da chamada Base 
Industrial de Defesa (BID) do país. Um dos objetivos 
centrais da atual política de defesa nacional é equipar 
as Forças Armadas do país com meios apropriados para 
o cumprimento de suas funções − porém, fazê-lo ao 
máximo a partir da BID nacional, de modo que o país 
seja capaz de desenvolver capacidades tecnológicas 
estratégicas de forma independente, no futuro.

A realização de grandes investimentos nessa 
área, em busca da consecução dos objetivos da 
defesa nacional, não afasta, contudo, o risco de que as 
tecnologias e capacidades desenvolvidas autonomamente 
dentro do país se percam para o estrangeiro. Trata-se 
da chamada desnacionalização, ou seja, a alienação 
de capital e de tecnologias das empresas nacionais do 
setor para competidores estrangeiros, com prejuízo para 
a efetividade das políticas públicas do setor.

Este estudo se propõe a inserir a discussão 
acerca do problema da desnacionalização no debate 
atual sobre a BID do Brasil, apontando possíveis meios 
de contorná-la, de modo a preservar a segurança e a 
autonomia tecnológica do país nesse setor estratégico. 
Desse modo, a pesquisa abrange as seguintes etapas: 
i) análise da questão da desnacionalização em termos 
de seus aspectos deletérios à capacidade de produção 
científica e tecnológica do país; ii) levantamento de 
como os maiores produtores mundiais de material 
de defesa abordam os riscos da desnacionalização em 
suas políticas públicas para o setor; e iii) discussão 
sobre oportunidades de internacionalização da indústria 
de defesa brasileira que possam mitigar os riscos da 
dependência em relação ao capital estrangeiro.

SUMÁRIO EXECUTIVO


