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“A vista aí fora não é magnífica?” 

Neil Armstrong para Buzz Aldrin 

durante primeiro pouso na Lua. 



 
 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a percepção de atores sobre a 
competitividade da indústria espacial brasileira, e por este meio também, mapear os 
principais atributos desta indústria e levantar sobre o papel do governo na mesma. A 
motivação para esta pesquisa parte de trabalhos que apontam o crescente mercado 
espacial em escala global, devido à nova corrida espacial com foco comercial. A 
metodologia utilizada pode ser classificada como descritiva exploratória, de natureza 
qualitativa, cujo instrumento de pesquisa foi um questionário semi-estruturado 
aplicado a quatro (4) atores inseridos na indústria espacial. Para entender a atual 
situação competitiva da indústria espacial nacional, este trabalho baseou-se no 
Diamante de Porter (1990), que define pilares de sustentação para a competitividade 
de um setor. Os principais resultados apontam que a indústria brasileira tem 
capacidade de produzir produtos espaciais, apoiados na indústria aeronáutica já 
consolidada no país. Contudo, para que a indústria espacial seja competitiva, há 
uma necessidade de demanda pelo governo brasileiro, que alavancaria uma 
produção mais consistente e traria segurança de investimento por parte das 
empresas privadas que desenvolvem produtos espaciais. Por fim, sugere-se um 
aprofundamento da pesquisa com uma abordagem que visualize a ótica do governo. 

 

Palavras-chave: Competitividade. Indústria Espacial Brasileira. Centro de 

Lançamento de Alcântara 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este capítulo tem como objetivo introduzir o objeto geral da pesquisa, o 

setor espacial brasileiro, partindo do histórico do setor desde o seu início à nível 

global até o presente momento e situação do setor no Brasil. Para tanto, esse 

capítulo é composto por 1.1 Contextualização, 1.2 Problematização, 1.3 Objetivo 

Geral, 1.4 Objetivos Específicos e, finalmente, 1.5 Justificativa. 

 

1.1 Contextualização 
 

Sputnik 1. Este é nome do primeiro objeto construído pelo ser humano a 

ser lançado no espaço, em 1957. O Sputnik 1 foi um satélite soviético que, quando 

lançado, deu origem à uma disputa entre União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) e Estados Unidos da América (EUA), chamada de Corrida 

Espacial, durante a Guerra Fria. (CARLEIAL, 1999) 

Entre 1958 e 1960, ambas as nações, com uma breve ajuda de outras, 

como França e Alemanha, haviam lançado cerca de 44 satélites na órbita terrestre, 

tendo a União Soviética lançado, com sucesso, alguns deles até a lua. Em 1961 a 

URSS conquistou um grande avanço na disputa após lançar, pela primeira vez na 

história, um homem ao espaço. Sentindo-se ameaçados à perder esta corrida, os 

EUA investiram grande esforço e recursos para que, 8 anos depois, em 1969, 

enviassem os primeiros astronautas à Lua, e conseguiram, dando um fim à corrida e 

marcando o mundo através da frase imortalizada por Neil Armstrong, o primeiro 

homem à pisar na Lua: “Este é um pequeno passo para o homem e um enorme 

passo para a humanidade.” (CARLEIAL, 1999). 

Tal esforço e investimento trouxeram inúmeros avanços tecnológicos que 

resultaram em benefícios para a humanidade, como por exemplo: próteses 

funcionais, sistemas de vigilância e trajes especiais para bombeiros (NASA, 2008), 

além de viabilizar a utilização do sistema de satélites que hoje proporciona serviços 

de televisão e internet (CARLEIAL, 1999). 

Em 2018 teve início uma nova corrida espacial mundial com o lançamento 

do foguete Falcon Heavy (Yuhas, Alan; 2018). Desta vez, a abordagem comercial foi 
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o ponto focal, e a disputada passou a ser  entre empresas privadas, principalmente 

de origem americana, sendo que três delas (SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin)  

dominam uma fatia do mercado espacial equivalente à 75% (Bowler, Tim; 2017). 

 Estas empresas possuem investimentos em tecnologias com objetivos 

que variam desde proporcionar viagens turísticas à Marte, a simples lançamentos de 

satélites de provedoras de banda larga em órbita. Companhias bilionárias como 

estas surgem para aproveitar as crescentes oportunidades no mercado aeroespacial 

que, além de já ter gerado inúmeros empregos e desenvolvimento tecnológico 

podem, no futuro, proporcionar melhorias nas transmissões de dados, internet cada 

vez mais veloz, avanços medicinais oriundos de estudos com radiação cósmica e 

até mesmo novas colônias interplanetárias (JOHNSSON, 2017). 

O investimento brasileiro no Setor Espacial teve  início dos anos 1940, 

com a criação do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). Em 

1961, o DTCA criou o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades 

Espaciais (Gocnae), onde surgiu a primeira divisão brasileira focada no setor 

espacial. Em 1965 foi inaugurado o Centro de Lançamento Barreira do Inferno 

(CLBI) e, em 1967, foi lançado o primeiro foguete nacional, o Sonda I. Nos anos 

seguintes o país ainda lançou mais dois foguetes Sonda, surgiu a Embraer 

(Fabricante brasileira de aviões e peças aeroespaciais e militares), o Instituto de 

Pesquisas Espaciais (IPE) e foi feito acordo de cooperação com a Alemanha para 

pesquisas no setor (AEB, 2018). 

1979 foi um ano marco na história do programa espacial brasileiro, pois foi 

instituída a Missão Completa Espacial Brasileira, que tem como objetivo, a operação 

completa que envolvia desenvolvimento de lançadores, satélites e a utilização de um 

centro de lançamento nacional. Em se tratando de centro de lançamento, por 

motivos de limitações técnicas que envolviam a utilização do CLBI, foi construído um 

novo centro de lançamento no município de Alcântara (CLA), no Maranhão, que foi 

inaugurado em 1989 (VILLAS-BOAS, 2017). 

Na década de 1990 o Programa Espacial Brasileiro, que agora era gerido 

pela recém criada Agência Espacial Brasileira (1994), contava com um centro de 

lançamento qualificado e produzia satélites, alguns em conjunto com outros países 

(CBERS, produzido junto à China) e outros nacionais (Satélite de Coleta de Dados-

SCD). No quesito lançadores, em 1997, foi iniciada a construção do protótipo do 
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Veículo Lançador de Satélites (VLS-1), um projeto totalmente brasileiro que traria um 

grande avanço à MCEB.  

Contudo, em 2003, ocorreu um acidente no CLA envolvendo o VLS-1, 

resultando na morte de 21 funcionários. Esse acidente  encerrou o projeto e 

desencorajou investimentos em projetos nacionais nos anos seguintes (VILLAS-

BOAS, 2017). Após o acidente, o Brasil desenvolveu uma parceria junto à Ucrânia 

para a construção dos veículos lançadores Cyclone, porém o projeto foi encerrado 

sem gerar frutos (REBELLO, 2018).  

Atualmente o programa espacial brasileiro conta com alguns projetos 

ativos, como o VLM-1 (Veículo Lançador de Microssatélites), realizado em parceria 

com a Alemanha; o satélite Amazônia-1, totalmente nacional, que tem o objetivo de 

monitorar a floresta amazônica; e o projeto CBERS, satélites desenvolvidos junto 

com a China (AEB, 2017). 

Além desses projetos, o Brasil ainda conta com o Centro de Lançamento 

de Alcântara (CLA), um centro de lançamento estrategicamente posicionado próximo 

à linha do Equador, que pode gerar grande economia nos seus lançamentos (FAB, 

2018) e se bem aproveitado, pode agregar um bom potencial econômico e lucrativo 

para o país (FILHO, 1999). O CLA, porém, até o final de 2018, se encontrava em 

negociação com os EUA para concessão exclusiva de utilização dos americanos 

(SCHREIBER, 2018). 

O Acordo de Salvaguardas Tecnológica foi firmado em 2019 e possibilita 

o lançamento de foguetes e/ou cargas norte-americanas através do CLA. O acordo 

não envolve exclusividade para os EUA. A única ressalva, objetivada com o 

Salvaguardas, é o de proteger as tecnologias norte-americanas e impedir cópias. 

(DEFESA, 2019) 

Em vista de cumprir de fato a Missão Completa Espacial Brasileira 

(MCEB), o Brasil precisa efetivar o desenvolvimento dos lançadores e satélites 

nacionais. O projeto Amazônia-1, satélite brasileiro, já está em fase de teste e tem 

lançamento previsto para 2019 (INPE, 2018) e o VLM-1, ainda se encontra em 

produção em 2018. Se executado o programa completo, até 2022, o CLA teria 

capacidade de assumir até 25% dos lançamentos mundiais (SCHREIBER, 2018), 

além de promover inovações oriundas de tecnologias espaciais, melhoria do 

monitoramento ambiental do território brasileiro, e proporcionar maior oferta de 
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serviços e bens para os mercados interno e externo (AEB, 2018). 

 

 

1.2. Formulação do problema 

 

Segundo o Space Report, em 2017 o setor espacial movimentou 385 

bilhões de dólares e cresceu 7,4% com relação ao ano anterior. Grande parte desse 

crescimento vem dos Estados Unidos e é movimentado, principalmente, por 

investimentos do setor privado. (BOWLER, 2018; SHEETZ, 2018). O Brasil, por 

outro lado, não têm explorado ou incentivado sua indústria para o setor (CÂMARA, 

2001), e assim, não aproveita do potencial econômico que o Centro de Lançamento 

de Alcântara (CLA) pode proporcionar ao país (FILHO, 1999; AEB, 2018) e não 

desenvolve a tecnologia de suas indústrias. 

Apesar do potencial, Bessinger (2016) aponta que o Brasil ainda não 

domina totalmente a capacidade tecnológica para produzir seus próprios lançadores 

e satélites e depende de tecnologia de outros países para tal. Já Paschoal (2002), 

diz que o Brasil possui tecnologia necessária para desenvolvimento de veículos 

lançadores, apresentando problemas apenas quanto aos sistemas de guiagem. 

Enquanto isso, os norte-americanos seguem desenvolvendo seu setor espacial 

através de investimentos privados (SHEETZ, 2018) e o setor mundial segue 

produzindo cada vez mais faturamento com projeção de aumento de cerca de 200% 

até 2040 (STANLEY MORGAN, 2018). 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: Qual a capacidade 

competitiva do Setor Espacial Brasileiro? 

 

1.3 Objetivo Geral 
 

Avaliar a percepção de atores sobre a capacidade competitiva da 

Indústria Espacial Brasileira. 

 

1.4 Objetivos Específicos 
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● Mapear os principais atributos da Indústria Espacial Brasileira. 

● Levantar o papel do governo na Indústria Espacial Brasileira. 

● Entender a importância do Acaso para a Indústria Espacial Brasileira. 

 

1.5 Justificativa 

 

Em 2017 o setor espacial movimentou cerca de 348 bilhões de dólares 

globalmente, o que representou um aumento de 8% (oito porcento) desde 2015 

(SIA, 2017). Além disso há uma projeção que mostra que, em 2040, o setor já estará 

movimentando cerca de 1,1 trilhão de dólares globalmente (STANLEY MORGAN, 

2018). 

 Até 2022, a Space Enterprise Council, representante da indústria 

espacial norte-americana, estima que podem ocorrer até 600 lançamentos de 

satélites e que o Centro de Lançamento de Alcântara poderia aproveitar 25% desse 

mercado (SCHREIBER, 2018). 

Contudo, dentro do cenário mundial espacial, o Brasil está atrás da 

concorrência em questões orçamentais. Em 2017, o Brasil investiu um valor 

aproximado de 46 milhões de dólares, enquanto outros países do BRIC (Brasil, 

Rússia, Índia e China) investiram um valor muito superior, tendo a Rússia com 5,4 

bilhões de dólares, Índia com 1,1 bilhão de dólares e China com 3,4 bilhões de 

dólares. Mesmo comparando com a Argentina, um país vizinho, o Brasil perde diante 

dos 180 milhões de dólares concedidos pelo governo argentino à Agência Espacial 

Argentina (AEB, 2017). 

Segundo a Agência Espacial Brasileira (2018), caso a Missão Espacial 

Completa Brasileira (MECB) estivesse operacional, além dos benefícios financeiros, 

o país veria um grande desenvolvimento tecnológico, seria mais capaz de monitorar 

sua área ambiental e poderia trazer investimentos externos para o Brasil. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

Para auxiliar na resposta a pergunta de pesquisa desse trabalho, ou seja, 

em vista de adquirir uma base teórica com objetivo de mapear a capacidade 

tecnológica brasileira para o setor espacial, mais especificamente na produção de 

lançadores e satélites, essa revisão de literatura está dividido em quatro partes, a 

saber: 2.1 Panorama mercado espacial global, 2.2 O mercado espacial brasileiro, 2.3 

O setor aeroespacial e 2.4 Lançadores e Satélites. 

 

  2.1 Panorama do Mercado Espacial Global 

 

O início das atividades humanas no espaço iniciou-se em 1957, com o 

lançamento do satélite soviético Sputnik 1, que deu início à corrida espacial durante 

a Guerra Fria, disputada entre duas potências mundiais da época, União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hoje Rússia, e Estados Unidos (EUA). 

Apenas um mês depois, os soviéticos lançaram o Sputnik 2, desta vez tripulado por 

uma cadela. Apenas em 1958 os americanos conseguiram lançar seu satélite, o 

Explorer 1. (CARLEIAL, 1999) 

 No ano de 1959, a URSS conseguiu lançar um satélite até a lua com 

as sondas Luna 2 e Luna 3, e obteve as primeiras imagens da lua que nunca haviam 

sido vistas da Terra. Ao final de 1960, já haviam 44 satélites na órbita terrestre . O 

ano de 1961 ficou marcado pelo lançamento do primeiro astronauta humano para o 

espaço. Yuri Gagarin tripulou a nave Vostok 1 pelos soviéticos e deu origem à uma 

corrida mais intensa que antes, com o objetivo único de pousar na lua. (CARLEIAL, 

1999) 

 Apesar de estar “perdendo” a corrida, tendo em vista os sucessos da 

URSS, os EUA decidiram apostar na missão lunar, arriscaram mais e investiram 

mais até que em 1969, a nave Apollo 11, tripulada por 3 astronautas americanos, 

dentre eles o primeiro a pisar na lua, Neil Armstrong, pousou em solo lunar dando 

um fim a disputa. Após o feito, as atividades tripuladas têm sido mantidas próximas 

às órbitas terrestres, apesar de satélites já terem visitados outros planetas como 

Marte, Mercúrio e Vênus.(CARLEIAL, 1999)  

 A década de 80 marca o incentivo do governo na participação de 
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empresas privadas no setor espacial.  Em 1984, o então presidente dos EUA, 

Ronald Regan, lançou uma lei que incentivou a criação de empresas espaciais 

privadas. Em 1989, dois satélites foram lançados por uma empresa privada e em 

1992 uma empresa russa iniciou um serviço de entregas de presentes via foguetes 

(TEPFENHART, 2017). 

 O número de empresas privadas no setor espacial norte-americano 

desde então, teve um aumento considerável. Em 1959 havia cerca de 10 empresas 

privadas atuando no mercado e taxa de aumento se manteve, de certa forma, 

constante. Em 1995 houve um aumento significativo no número de empresas, 

chegando, em 2011 a ultrapassar a marca de 100 empresas (GOMES et al, 2013), 

conforme mostrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Evolução quantitativa de empresas privadas espaciais nos EUA. 

 

Fonte: Adaptado de GOMES, DEVEZAS, BELDERRAIN, SALGADO E MELO (2013) 

 

 No início dos anos 2000 surgiram empresas fundadas por grupos 

privados, como a SpaceX do Elon Musk, a Blue Origin do Jeff Bezos e a Virgin 

Galactic do Richard Branson, que ao longo desses 18 anos modificaram o setor por 

meio de inovações como foguetes reutilizáveis e mais leves que os anteriores e que 

deram início a chamada Nova Corrida Espacial (YUHAS, 2018). 

 O Gráfico 2 mostra, o número de lançamentos comerciais 

(lançamentos que não envolvem a participação de governos) acumulados de 1990 

até 2017: 
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Gráfico 2: Lançamentos comerciais entre 1990 e 2017. 

 

Fonte: Adaptado de MACCARTHY (2018) 

 

 Os Estados Unidos lideram com 202 lançamentos e em segundo e 

terceiro lugares vêm a União Européia e a Rússia com 169 e 162 respectivamente. 

Mais atrás ainda aparecem China, Índia e Ucrânia (Gráfico 2). 

 A participação de investimentos oriundos de empresas privadas tem 

crescido cada vez mais. A quantidade em empresas privadas injetando capital neste 

mercado, nos Estados Unidos (EUA) , saiu de menos de 10 em 2009 para mais de 

120 em 2017. Em 2017 o valor total investido nos EUA foi de cerca de 3,9 bilhões de 

dólares somente em empresas voltadas para o comércio na área espacial. 

(SHEETZ, 2018). O Gráfico 3 apresenta a evolução da quantidade de empresas 

privadas de fundos de investimento aplicando capital no setor espacial nos Estados 

Unidos. 
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Gráfico 3: Evolução quantitativa de empresas privadas investindo no setor espacial. 

 

Fonte: SHEETZ (2018) 

  

Em 2017 o setor espacial movimentou cerca de 348 bilhões de dólares 

globalmente, o que representou um aumento de 8% (oito porcento) desde 2015 

(SIA, 2017). Além disso há uma projeção que mostra que, em 2040, o setor já estará 

movimentando cerca de 1,1 trilhão de dólares globalmente (STANLEY MORGAN, 

2018). 

 Em termos práticos, o setor se subdivide em cinco atividades 

principais: Comercial e Governamental; Serviços de Satélites; Equipamento de solo; 

Produção de Satélites; e Lançamentos  (SIA, 2017), apresentado no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Subdivisão das atividades na economia espacial mundial. 
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Fonte: SIA (2017) 

 

Como pode ser observado no Gráfico 4, dos 348 bilhões de dólares 

movimentados em 2017, divididos entre as cinco indústrias, verifica-se que as 

menores fatias correspondem à produção de satélites e à lançamentos. Apesar 

disto, grande parte das outras movimentações dependem de lançamentos e/ou 

satélites para funcionarem e gerarem faturamento, sendo assim, apesar de 

movimentarem menos diretamente em termos financeiros, são a base para o 

funcionamento do setor, através de serviços de banda larga e televisão, por exemplo 

(TELESÍNTESE, 2018). 

 O Gráfico 5 mostra a distribuição, em termos de números brutos, a 

produção de satélites e lançamentos em órbita, por país, entre 2004 e 2013.  

 

Gráfico 5: Lançamentos e produção de satélites entre 2004 e 2013. 

 

Fonte: Futron (2014)
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O que pode ser observado, a partir do Gráfico 5, é um domínio da Rússia 

e EUA em ambos os aspectos, lançamentos orbitais e produção de satélites. A 

Rússia possui 40% do total dos lançamentos no período e os EUA possuem 27%, e 

verifica-se uma inversão no quesito produção de satélites, tendo os EUA, 36% de 

toda a produção do período, contra 18% dos russos. Logo atrás destes se encontra 

a China, outro país em desenvolvimento, com 16% dos lançamentos e 10% da 

produção de satélites. O Brasil não consta entre os países que mais realizaram 

lançamentos no período e aparece com menos de 1% da fatia em produção de 

satélites, com apenas dois produzidos (FUTRON, 2014). 

 

 

 

 

 

2.2 O Setor Espacial Brasileiro 

 

 O programa espacial brasileiro começou a surgir em meados dos anos 

40, com a criação do que hoje é o Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA). Desde então, depois da criação e extinção de alguns 

departamentos, centros de pesquisa e forças tarefa junto à outros países, como 

China e Estados Unidos, o Brasil, em 1979, dá início à Missão Espacial Completa 

Brasileira (MECB). 

Essa missão tinha por objetivo a criação de um programa totalmente 

nacional e envolvia o projeto e construção de satélites, lançadores e centro de 

lançamento. No que tange à questão centro de lançamento, o país já contava com o 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) desde 1965, próximo à Natal-

RN, porém, este complexo não tinha suporte suficiente em termos de área, além de 

estar a uma distância muito pequena de uma grande cidade (FAB, 2018). Sendo 

assim, em 1982, foi lançado um projeto para a construção de um novo centro de 

lançamento, no município de Alcântara no Maranhão, que foi finalizado sete anos 

depois, em 1989. Esse centro foi inaugurado oficialmente com lançamentos teste 

dos foguetes SBAT (Sistema Brasileiro Ar-Terra), que na verdade eram mísseis 

redesenhados como foguetes. O centro foi batizado oficialmente de Centro de 
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Lançamento de Alcântara (CLA) (GLOBO, 2013). 

 Já na década de 90, a MECB começou a ser gerida pela recém 

fundada Agência Espacial Brasileira (AEB). Nesse período a MECB conseguiu 

desenvolver e lançar, com o suporte de foguetes lançadores de outros países, 

alguns microssatélites e até mesmo um pequeno foguete de sondagem, chamado 

VS-40. Em 2002 é iniciada a construção do protótipo do VLS-1, um veículo lançador 

de satélites, sendo o maior empreendimento do Programa Espacial Brasileiro na 

época. Esse veículo traria uma maior independência do país em realizar 

lançamentos de seus próprios satélites, com seus próprios lançadores em seu 

próprio centro de lançamento, que inicialmente era o objetivo da MECB. Porém, em 

2003, um acidente envolvendo o protótipo, em solo, causou a morte de 21 técnicos e 

acabou por suspender o projeto e desencorajar os investimentos na área espacial. 

(VILLAS-BOAS, 2017). 

 Nos anos seguintes, alguns acordos de cooperação foram feitos, com a 

China e Ucrânia por exemplo, que visavam, principalmente, transferência de 

conhecimento e tecnologia. No caso do acordo com a Ucrânia, o mesmo custou 

cerca de meio bilhão de reais e foi encerrado sem sequer lançar um foguete 

(REBELLO, 2018). Após o acidente, a até o momento, o CLA mantem-se 

praticamente sem atividade, aguardando o desenvolvimento de novos lançadores 

brasileiros que, de acordo com a AEB, se encontram em andamento através dos 

programas VLM-1 (Veículo Lançador de Microssatélites) e Programa Cruzeiro do Sul 

(Foguetes de sondagem) (AEB, 2018). 

 Em se tratando do cenário mundial, hoje o Brasil está atrás da 

concorrência em questões orçamentais. Em 2017, o Brasil investiu um valor 

aproximado de 46 milhões de dólares, enquanto outros países do BRIC (Brasil, 

Rússia, Índia e China) investiram um valor muito superior, tendo a Rússia com 5,4 

bilhões de dólares, Índia com 1,1 bilhão de dólares e China com 3,4 bilhões de 

dólares. Mesmo comparando com a Argentina, um país vizinho, o Brasil perde diante 

dos 180 milhões de dólares concedidos pelo governo argentino à Agência Espacial 

Argentina (AEB, 2017). O Gráfico 6 representa esta disparidade. 

 

Gráfico 6: Orçamento em programa espacial em 2017 
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Fonte: Do autor 

  

Com este orçamento, a Agência Espacial Brasileira, tem dificuldade em 

tocar alguns projetos que considera como prioritários e adiamentos são feitos ano 

após ano (AEB, 2017).  

A Tabela 1 mostra os atuais programas que estão em desenvolvimento 

pela AEB e seus respectivos orçamentos (valor necessário para continuidade do 

projeto em 2017) (AEB, 2017). O VLM-1 (Veículo Lançador de Microssatélites) é o 

projeto de lançador atual da AEB, o CBERS é o projeto sino-brasileiro para 

desenvolvimento e lançamento de satélites, AMAZONIA-1 é o projeto de um satélite 

de observação de produção nacional e o último se refere à uma transferência do 

SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações).  

 

Tabela 1: Projetos em desenvolvimento pela AEB em 2017. 

 

Fonte: AEB (2017) 

   

O último lançamento em órbita realizado pelo Brasil no CLA foi em 2014 e 
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desde então, apenas lançamentos de foguetes teste têm sido realizados (AEB, 

2018).  

Para Ottero (2016, apud BESSINGER, 2016), o Brasil ainda não domina a 

tecnologia e produção de veículos lançadores e depende dos serviços de países 

terceiros para lançar seus satélites. Por outro lado Roberto Godoy, um jornalista 

especialista em estratégias militares, o Brasil tem domínio da tecnologia necessária 

para a produção de um veículo lançador, e que inclusive, já produz mísseis de médio 

alcance, que utiliza tecnologia parecida. O único problema do país está relacionado 

à tecnologia de guiagem para lançamentos de longa distância, essencial para 

lançadores. (PASCHOAL, 2002). 

 

Segundo a Agência Espacial Brasileira (2018), caso a Missão Espacial 

Completa Brasileira (MECB) fosse operada de forma completa, traria benefícios 

como: inovações oriundas de novas tecnologias espaciais; ambientais, devido à 

aplicação direta de tecnologia espacial, tais como monitoramento via satélite; e 

novamente, captação de recursos provenientes da oferta, tanto de bens,como de 

serviços para o mercado externo. 

Alguns dos maiores avanços tecnológicos do mundo surgiram através de 

derivados de tecnologias que a princípio foram desenvolvidas para aplicações 

espaciais, como por exemplo, na área de saúde: termômetros infravermelho, 

próteses funcionais, marca-passo; na área de transportes: sistema de degelo em 

aeronaves e sistemas de proteção em rodovias; na área de segurança pública: 

sistemas de vigilância por vídeo e equipamentos para bombeiros; dentre várias 

outras (NASA, 2008). 

 

2.2.1 Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e a vantagem 

competitiva brasileira 

 

O Brasil conta com um dos melhores centros de lançamento do mundo, o 

Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), principalmente devido à sua posição 

geográfica (FAB, 2018). Localizado praticamente em cima da linha do Equador, o 

centro de Alcântara é o único que pode aproveitar da melhor forma possível a 

rotação terrestre, ocasionando uma economia de combustível de até 30%, e tem a 
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maior capacidade de posicionar um satélite em órbita (FAB, 2018). Além disso o 

local conta com clima e ventos favoráveis aos lançamentos. Com um custo 

operacional muito inferior aos outros centros ao redor da Terra, o Brasil tem um fator 

de competitividade extremamente valioso e se bem aproveitado, entraria facilmente 

no mercado ofertando serviços de lançamento, e se agregado à produção de 

veículos lançadores próprios e até mesmo satélites de produção nacional, a 

atividade tem um bom potencial lucrativo e econômico para o país (FILHO, 1999). 

 Atualmente, sabe-se que o CLA está sob negociação, entre o governo 

brasileiro e o norte-americano (SCHREIBER, 2018). Uma proposta que surgiu no 

início dos anos 2000, vinda dos Estados Unidos, oferecia um pagamento substancial 

em troca da utilização, praticamente exclusiva, do centro. O texto incluía 

adicionalmente, que o governo brasileiro não teria sequer o direito de transitar na 

área e/ou questionar quaisquer atividades que seriam realizadas pelo governo 

americano, o que feria a soberania do país, sendo rejeitado pelo governo à época 

Em 2017, o governo do presidente Temer retomou as negociações e hoje considera 

fechar o negócio, com pequenas modificações que talvez permita ao mínimo, o 

acesso dos brasileiros ao complexo (SCHREIBER, 2018). Os detalhes do processo, 

porém, tem sido mantido em sigilo e não sabe-se ao certo se ou quando será 

finalizado.  

Esse acordo, se concretizado, pode gerar um aumento de capital aos 

cofres do tesouro. Por outro lado, representará uma perda de uma grande 

oportunidade de o Brasil adentrar em um negócio bilionário e de inúmeras vantagens 

econômicas e sociais. Até 2022, a Space Enterprise Council, representante da 

indústria espacial norte-americana, estima que podem ocorrer até 600 lançamentos 

de satélites e que o Centro de Lançamento de Alcântara poderia aproveitar 25% 

desse mercado (SCHREIBER, 2018). 

O CLA em sí, se posto em operação efetiva, proporcionaría benefícios 

tanto regionais, como a fomentação do surgimento de um pólo industrial e 

tecnológico visando dar suporte às atividades espaciais, consequentemente 

barateando a operação e oferta de empregos para a mão-de-obra local, quanto para 

o Brasil, como a redução de dispêndios com operações no exterior e principalmente, 

captação de recursos provenientes da oferta de serviços para outros países (FAB, 

2018). 



16 
 

 

2.3 Setor espacial x Setor aeronáutico. 

 

  No Brasil, os segmentos aeronáutico e espacial estão congregados 

formando o setor aeroespacial. Um dos principais motivos para isso é que ambos 

estão embasados sob a mesma gama de tecnologia e conhecimentos científicos, 

como: propulsão, aerodinâmica, ciência dos materiais e outros (CORRÊA, 2017). 

A rede de conhecimento aplicada nos dois setores é a mesma e a maior 

diferenciação entre eles se dá apenas na aplicação da ciência e na produção, que 

no caso do aeronáutico acontece em uma escala consideravelmente maior do que 

na espacial (BROCKEL; BOCHSMA, 2011). 

 Os setores aeronáutico e espacial estão interligados como 

componentes do setor aeroespacial desde 1941, com a criação da Força Aérea 

Brasileira (FAB), pelo presidente Getúlio Vargas, que foi atribuída ao Ministério da 

Aeronáutica (hoje Ministério da Defesa). Ministério esse que foi responsável pela 

organização e estruturação das principais instituições que hoje compõem o setor 

aeroespacial em si, como o Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), a Embraer e os 

Centros de Lançamento da Barreira do Inferno e o de Alcântara. (ALMEIDA, 2006). 

Desde 2012, o setor aeronáutico brasileiro se encontra em posição de 

destaque internacional, tendo a Embraer como umas quatro maiores empresas no 

setor em escala global (GOMES, 2012). Para a economia do país, o setor representa 

cerca de 2% de todo o PIB e 3,2% de toda a exportação (CERTOI, 2017). 

A indústria de fabricação de aeronaves no Brasil é basicamente 

representada por uma única empresa, a Embraer. A Embraer é responsável por 

cerca de 80% do faturamento do setor aeroespacial brasileiro, e essa fatia se 

estende praticamente desde o início das atividades aeronáuticas no país. 

 Em 1994, políticas governamentais definiram a privatização da 

Embraer e a concedeu linhas de crédito e financiamento para exportações. Isto 

proporcionou uma atuação global da empresa e uma evolução de receita de cerca 

de 3.000% até o ano de 2011. (GOMES, 2012) (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 - Evolução de ROL e Ativo Total da Embraer.  
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Fonte: Gomes (2012) 

 

 Apesar de o Brasil ter implementado um cluster aeroespacial (pólo 

tecnológico), apenas isso não é suficiente para que haja desenvolvimento 

significativo do setor espacial, é necessário que haja uma política pública 

governamental (GOMES ET AL., 2017). Em 2018, o orçamento para Políticas 

Espaciais teve um corte de 43,2%. Sendo o valor orçado para 2017 de 266 milhões 

de reais e o de 2018, 151 milhões de reais. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

apud CAIAFA, 2017). 

 O orçamento atribuído ao setor aeronáutico, através do Ministério da 

Defesa, para 2018, foi de 13,9 bilhões de reais. Em comparação, o valor orçado para 

o setor espacial representa cerca de 1% contra o valor orçado para o setor 

aeronáutico. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2017). 

 

2.4 Competitividade 

 

 Kupfer (1996) trata a competitividade de uma indústria ou setor como a 

capacidade dos mesmos de criar e implementar estratégias de forma a consolidar, 

de forma duradoura, uma posição no mercado e que o grau de competitividade de 

uma empresa é o acumulo de suas capacitações produtivas, gerenciais e 

comerciais. A competitividade ainda pode ser avaliada de um ponto de vista mais 

focado na produção. Como conceituado por Harrison (1995), o nível de 
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produtividade, sendo este um produto do nível de tecnologia e produção em escala, 

é o que define a competitividade de uma nação ou determinado setor de uma nação. 

Caso o nível de produtividade de uma nação seja maior do que de outra, esta é 

considerada mais competitiva. 

 Para Porter (1990), um setor de uma nação depende de certas bases 

para obter competitividade em âmbito internacional. Sendo assim, afirma que o 

papel da nação ou Estado é de oferecer um ambiente que proporcione as condições 

ideais em cada uma das bases para estimular e consolidar as firmas de forma 

competitiva. Tais bases ou atributos, segundo o autor, são quatro: 

1. Condições de Fatores: São as competências básicas para o 

funcionamento de uma indústria, como mão-de-obra, matéria prima, capital e 

infraestrutura. 

2. Condições de Demanda: São as condições da demanda local, 

demanda interna da nação, ou procura interna pelos produtos ofertados, pode ser 

medido em como uma empresa identifica essa demanda e qual o comportamento da 

demanda no tempo. 

3. Indústrias correlatas e de apoio: São as empresas que ofertam 

produtos ou serviços para um segmento, parecidos com os ofertados no segmento 

em questão. Essas empresas podem ser fornecedoras ou integrantes da mesma 

cadeia de suprimento. 

4. Estrutura e rivalidade entre empresas: São as condições em que as 

empresas do setor são criadas e geridas e a interação entre elas. Além disso, a 

rivalidade entre elas é um fator importante para gerar competitividade. Prioridade e 

prestígio das empresas nacionais também influenciam diretamente na 

competitividade a nível internacional e inovação. 

 Além dos atributos base, Porter (1990) relata outras duas variáveis que 

podem influenciar todo o setor, são elas: O Acaso, são eventos ocasionais que 

podem ocorrer fora do controle das firmas, e o Governo, pois o governo tem o papel 

e o poder de controlar outras determinantes.  

A figura 1 abaixo mostra o modelo desenvolvido pelo autor, 

representando as bases e as variáveis, denominado de Diamante de Porter: 

 

Figura 1 - Diamante de Porter 
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Fonte: Gomes (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 Este capítulo tem o objetivo de apresentar a metodologia empregada 

para a realização desta pesquisa. Os tópicos passam pela caracterização geral da 

mesma, apresentação do modelo base que serviu de orientação para a coleta dos 

dados, a operacionalização aplicada do modelo através de questionário e, por fim, 

análise dos dados coletados. 
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3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa 

 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa é de caráter 

descritivo e exploratório. É descritiva uma vez que é feita uma extensa descrição do 

setor e seu funcionamento, além de seus objetos de estudo, os lançadores e 

satélites, e é exploratória pois visa, através de questionários realizados com 

profissionais do setor, estabelecer uma ligação entre as variáveis definidas em um 

modelo e a realidade (GIL, 2002). 

A abordagem conduzida é de natureza qualitativa, pois dispensa a 

utilização de métodos estatísticos e foca na interpretação das respostas subjetivas 

dos questionados para análise. Sendo assim, classificam-se os dados como 

primários, tendo em vista que estes dados coletados serão os objetos da análise 

(GODOY, 1995). 

 

3.2 Caracterização do setor estudado 

 

O setor espacial brasileiro é uma subdivisão do setor aeroespacial, que 

une os setores aeronáuticos e espacial. Existe uma relação entre os setor pois há 

convergência de algumas tecnologias, como eletrônica, estrutural, guiagem e 

materiais (CÂMARA, 2001). Apesar disso, verifica-se que o setor espacial dentro do 

aeroespacial, no Brasil, equivale à aproximadamente 3% do faturamento do setor, 

enquanto nos EUA, por exemplo, a fatia do faturamento dentro é de 25%. Ainda 

comparando com países como EUA, Canadá e França, existe uma alta parcela de 

contratação de indústrias, que atuam tanto na área aeronáutica como espacial, fato 

que não ocorre com mesma frequência no Brasil (CÂMARA, 2001). 

No Brasil o setor aeroespacial conta com o Cluster Aeroespacial 

Brasileiro, uma associação de empresas com foco em aeronáutica, defesa e 

espacial, administrado pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos, 

localizado, em sua maioria, no município de São José dos Campos, São Paulo. O 

Cluster foi criado em 2005 com o objetivo de fortalecer o setor através de 

capacitações e apoio para acesso ao mercado internacional. (DCTA, 2018) 
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São mais de 100 empresas associadas, com um faturamento anual de 

cerca de 7 bilhões de reais somados. Dentre essas empresas estão a Embraer, 

maior empresa de aeroespacial do Brasil; o Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA), uma instituição universitária especializada no setor aeroespacial; o Centro de 

Tecnologia Aeroespacial (CTA), responsável por alguns projetos da Agência 

Espacial Brasileira (AEB), como o VLM-1; e a Associação Brasileira de Indústrias 

Aeroespaciais, associação que conta com as indústrias de equipamentos e materiais 

para a AEB (PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2018). 

Segundo o site da AIAB (2018), são 08 empresas que produzem 

equipamentos para o setor espacial.  

 

3.3 Participantes da pesquisa 
 

Os participantes da aplicação desta pesquisa foram profissionais 

influentes e com experiência no setor espacial brasileiro, com atuação no presente 

momento ou no passado. Foi feito contato com nove atores, e  quatro (4) se 

colocaram a disposição para responder a pesquisa. O Quadro 01 apresenta os 

entrevistados, sua experiência no setor e seu cargo atual. 

  

 

 

 

 

Quadro 01 - Lista dos Entrevistados 

Participante Cargo Atual Experiência 

E1 Professor de engenharia 

aeroespacial 

Participação no projeto VLS-1 

e em projetos de satélites, em 

alto cargo de gestão, ligado ao 

DCTA. 

E2 Parte do Conselho de 

Administração de organização 

de apoio à inovações. 

Ex-diretor do CLA e de 

indústria do setor espacial 

especializada em satélites. 
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E3 Alto cargo de gestão em 

indústria do setor especializada 

em sistemas para satélites 

(Afiliada a AIAB) 

Experiência no cenário atual 

E4 Alto cargo de gestão em 

indústria do setor especializada 

em lançadores (Afiliada a 

AIAB) 

Experiência no cenário atual 

Fonte: Do Autor 

 

3.4 Caracterização e descrição dos instrumentos de pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa foi a entrevista, utilizando um questionário 

semi-estruturado, que se trata de um questionário com perguntas pré-estruturadas e 

que permite maior abertura para discorrer sobre as mesmas, abrindo a possibilidade 

para outras perguntas derivadas das primeiras (FLICK, 2008).  

O questionário foi construído com o propósito de avaliar a competitividade 

da indústria espacial brasileira. Para tanto, as perguntas se embasaram no Diamante 

de Porter, que visa analisar a competitividade da indústria nacional com relação a 4 

aspectos: Condições de fatores, Condições de demanda, Indústrias correlatas e de 

apoio, Estrutura e rivalidade entre empresas. Além disso, 2 aspectos externos, 

Governo e Acaso, também são inseridos no Diamante de Porter. 

O questionário foi composto por 30 perguntas, sendo: 4 perguntas sobre a 

base do negócio ou empresa do entrevistado; 5 com relação ao pilar Condições de 

Fatores; 5 com relação ao pilar Condições de Demanda; 8 com relação ao pilar 

Indústrias correlatas e de apoio; 3 com relação ao pilar Rivalidade e Estrutura das 

empresas; 3 com relação ao pilar Governo; e 2 relacionadas ao pilar Acaso.  

 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 

Todas as entrevistas foram conduzidas pessoalmente e gravadas através 

de áudio mp3. O Quadro 02 apresenta o entrevistado, o local de entrevista e a 
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duração das entrevistas. 

 

Quadro 02 - Processos de Entrevista 

Participante Local de Entrevista Duração da Entrevista 

E1 Universidade de Brasília, 

Brasília, DF 

58 minutos 

E2 Universidade de Brasília, 

Brasília, DF 

1 hora e 15 minutos 

E3 São José dos Campos, SP 59 minutos 

E4 São José dos Campos, SP 48 minutos 

Fonte: Do autor 

 

Os áudios por sua vez foram transcritos e a partir das transcrições foram 

feitas as análises e compilação. Para a compilação, foram extraídos os principais 

pontos que expressaram a opinião do participante sobre cada determinada pergunta.  

Com os traços das opiniões, foi possível cruzá-las entre os 4 participantes 

para se chegar à um “senso comum”, um direcionamento geral da opinião acerca de 

todos os pilares que definem a competitividade do setor atualmente. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a percepção de atores sobre a 

competitividade da indústria espacial brasileira. Nessa pesquisa, a avaliação da 

competitividade foi feita com base no modelo Diamante de Porter, que verifica o 

nível de competitividade de um setor por meio de quatro aspectos: Condições de 

fatores, Condições de demanda, Indústrias correlatas e de apoio, Estrutura e 

rivalidade entre empresas, além do Governo e o Acaso, como variáveis externas e 

que eventualmente podem afetar diretamente na competitividade. 

Tendo como base o Diamante de Porter (1990), é possível verificar em 

que nível se encontram os pilares que definem o nível de competitividade de um 

setor. Estes pilares são: Condições de fatores, Condições de demanda, Indústrias 

correlatas e de apoio, Estrutura e rivalidade entre empresas, além do Governo e o 

Acaso, como variáveis externas e que eventualmente podem afetar diretamente na 

competitividade. 

Para facilitação da análise, as opiniões foram elencadas de acordo com 

cada pilar do modelo de Diamante de Porter (1990): 

 

Condições de Fatores 

As condições de fatores são o básico para funcionamento de qualquer 

setor. Para uma indústria ser efetiva ela precisa de mão de obra capaz, acesso a 

matéria-prima necessária para desenvolvimento do produto, capital de investimento 

para custear a produção e infraestrutura, que seriam as máquinas e ambientes 

necessários para produzir (PORTER, 1990). 

A mão de obra brasileira disponível no mercado foi considerada bem 

qualificada e pronta para atender as demandas da indústria pelos quatro 

entrevistados. Durante a década de 90, com o projeto VLS-1, os profissionais 

nacionais alcançaram o maior nível de qualificação com relação à tecnologia da 

época. Este conhecimento, porém, foi perdido ao longo do tempo, com o 

encerramento do projeto e a falta de novos projetos que exigissem a aplicação e 

compartilhamento do mesmo. “Existe uma lacuna no repasse do conhecimento que 

tínhamos com o projeto VLS. Os profissionais da época já se aposentaram e os 

novos profissionais não tiveram oportunidade de absorver a experiência deles” (E1). 
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Contudo, hoje, com cursos de Engenharia Aeroespacial em crescimento no país, já 

se encontram profissionais aptos à assumir projetos na indústria, sendo os atuantes 

nas empresas, praticamente todos brasileiros. “O engenheiro brasileiro é bem 

formado. Apesar de dispersa, é possível encontrar muita gente boa no mercado.” E4. 

Com relação à matéria-prima, também foi de consenso geral de que a 

grande parte dos materiais podem ser encontrados no Brasil, sem necessidade de 

importação. Porém alguns dos elementos mais críticos, como ligas de metal 

específicas, não são encontradas no país e precisam ser adquiridas no exterior, o 

que, no geral, encarece o produto nacional . 

Quanto à infraestrutura e maquinário, as indústrias garantem que 

possuem a tecnologia necessária para produção, além de o Estado contar com um 

dos melhores laboratórios de engenharia aeroespacial da América Latina, o IAE, que 

poderia ser disponibilizado estratégicamente para empresas. 

Assim, o que se observa é que, em relação às condições de fatores, o 

conhecimento acumulado com o VLS-1 perdeu-se com o fim do projeto, já que os 

principais atores que trabalharam nele já estão aposentados. Contudo, o Brasil vem 

formando diversos profissionais na área que, segundo os entrevistados, suprem a 

mão de obra especializada.  

Já com relação à matéria -prima, embora haja componentes nacionais, 

existem àqueles que são importados e que encarecem a produção. Já a 

infraestrutura é adequada, uma vez que o país possui laboratórios tecnologicamente 

preparados. 

 

 

Condições de Demanda 

A demanda determina a direção e o crescimento que um setor vai tomar. 

Funciona como ferramenta de pressão para gerar inovação através das empresas e 

é basicamente responsável pela sobrevivência de um produto ou serviço (PORTER, 

1990). 

Este foi considerado o ponto mais crítico entre os entrevistados. Foi 

reconhecido um potencial de mercado através da demanda crescente mundial por 

empresas privadas, principalmente das empresas de comunicação, televisão e 

internet. Conforme indicado no relatório da SIA (2017), essa demanda hoje 
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representa cerca de 130 bilhões de dólares. Apesar dos entrevistados (inclusive os 

representantes da indústria) terem conhecimento deste potencial, foi justificado que 

no atual cenário é muito difícil adentrar neste mercado. Os motivos enunciados 

foram o custo de produção nacional ainda é muito alto, por conta da dificuldade em 

encontrar algumas peças no país, elevando o preço do produto final; e o fato de que 

as empresas brasileiras ainda não possuem consolidação ou alguma imagem de 

competência perante as exigências globais, sendo assim não conseguem competir 

com as indústrias estrangeiras. 

 Para se solucionar esses quesitos, os entrevistados identificam, de 

forma unânime, a necessidade de uma demanda inicial por parte do governo 

brasileiro. Ainda Segundo os entrevistados, atualmente os projetos do governo são 

poucos e os existentes proporcionam uma participação muito baixa da indústria 

privada. Além disso, quando se é aberto um processo de licitação, não é feita uma 

exigência por parte do governo, de que algum percentual mínimo de compra deva 

ser feito através do mercado nacional. Esta exigência, a indústria, através dos 

entrevistados E3 e E4, considera essencial para o desenvolvimento da produção no 

país, tanto no que tange investimentos por parte da empresa, que passariam a ser 

mais justificado, tanto quanto à maior participação em projetos espaciais que 

poderiam garantir uma imagem de competência para a empresa nacional. 

Em suma, uma demanda inicial do governo é primordial para se dar início 

à um ciclo de maiores investimentos em produtos para o setor, possibilitando 

futuramente, um ganho de competitividade para adentrar o mercado bilionário da 

demanda privada. Para isso, seria necessário uma previsão orçamentária mais bem 

definida e com valores mais chamativos para a indústria, por parte do governo, o que 

seria uma garantia de compra que justificaria maiores esforços da indústria. “A 

demanda inicial do governo é passo que falta para se iniciar o ciclo e fazer máquina 

girar, e tudo isso parte da previsão orçamentária” (E1). 

 

Indústrias correlatas e de apoio 

Todo setor possui uma cadeia de suprimentos, formada por empresas 

fornecedoras, além disso, existem empresas que fornecem para outros segmentos 

que podem convergir setores (PORTER, 1990). 

Como citado anteriormente, a maior parte do fornecimento das matérias-
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primas é feita nacionalmente, quanto às que não são, o maior problema enfrentado é 

com embargos na importação. Como alguns produtos podem ser considerados 

estratégicos por parte dos governos dos países dos fornecedores, como por 

exemplo componentes para foguetes, que podem ser considerados materiais de 

defesa militar, muitas vezes estes produtos são impedidos de deixarem seu país, 

impossibilitando a compra da indústria brasileira. 

Já o fornecimento nacional possui uma facilitação, devido a grande 

similaridade da cadeia de fornecedores para produtos espaciais com a cadeia de 

fornecedores para produtos aeronáuticos. Conforme indicado pelos estudos dos 

autores Brockel e Bochsma (2011) e Câmara (2001), as cadeias são muitos 

parecidas e se diferenciam apenas quanto à aplicação e escala de produção. Esse 

fato que foi confirmado pelos entrevistados E1, E3 e E4, sendo a única ressalva, em 

termos de diferenças, materiais que são aplicados à produtos muito específicos para 

a atividade espacial, como câmeras de monitoramento do território. “A maior 

diferença (entre os setores espacial e aeronáutico) está na escala, enquanto a 

Embraer, por exemplo, produz e vende centenas de aeronaves, nós produzimos 

cerca de 2 ou 3 foguetes.” E3. 

 

Estrutura e Rivalidade entre as empresas 

A rivalidade entre as empresas é essencial para criar competitividade. A 

nível internacional, a priorização das empresas nacionais também influenciam 

diretamente neste quesito (PORTER, 1990). 

No Brasil, as atividades das empresas para o setor espacial são poucas, 

apenas cerca de 8 indústrias participam efetivamente com produtos espaciais. Por 

esse motivo a concorrência direta é muito difícil de acontecer, ambas as empresas 

cujo participantes foram entrevistados não possuem concorrentes nacionais, tendo o 

monopólio no fornecimento de seus principais produtos para o setor (E3, E4). 

Quanto à concorrência internacional, ela acontece, mas novamente, as 

condições de preço, escala e confiabilidade são fatores que prejudicam as empresas 

brasileiras, sendo facilmente batidas no mercado e perdendo até mesmo licitações 

lançadas pelo próprio governo. 

Contudo, o Parque Tecnológico de São José dos Campos têm sido 

relevante para a indústria aeroespacial. A oferta de incentivos financeiros e 
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facilidades locais foram motivos para o estabelecimento de praticamente toda a 

indústria do setor aeroespacial e pode vir a proporcionar o surgimento de novas 

empresas tanto para o mercado espacial quanto para o aeronáutico.  

 

Governo 

O Governo tem o papel e o poder de controlar todas as outras variáveis 

para fomento da competitividade no setor e, em muitos casos, é essencial para tal 

(PORTER, 1990). Vale lembrar que o Governo é um fator externo às firmas, e 

aparece no Modelo Diamante como atributos além das quatro perspectivas básicas. 

O Governo foi considerado, pelos quatro entrevistados, o principal ator de 

influência para a competitividade do setor espacial, tanto para o momento atual 

quanto para projeção do setor no futuro. Além da necessidade de demanda por 

parte do governo (essencial para iniciar a produção de equipamento espaciais) 

alguns outros pontos foram considerados como dificultadores do processo que 

envolve a indústria. 

O primeiro deles refere-se aos projetos espaciais do governo. Os projetos 

implementados pelo Estado, tanto no passado como atualmente, estiveram e estão 

sob gestão de institutos científicos, sendo eles basicamente o INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisa Espacial) e o DCTA (...). Isso significa que todo o 

desenvolvimento do produto, como um veículo lançador, é realizado dentro destes 

institutos, desde a concepção técnica até a fabricação e montagem. De acordo com 

os entrevistados, este fator iníbe quase que completamente a participação da 

indústria e, mesmo quando há participação, é através de fornecimento de peças 

específicas que na maioria das vezes não se sabe como serão utilizadas. As 

empresas não têm acesso ao projeto em si: “Hoje, o projeto fica completamente em 

poder do governo. A indústria fornece algumas peças apenas. Isso nos impossibilita 

de nos capacitarmos” (E4). Um dos entrevistados, E1, acredita que este processo 

seria mais eficaz e eficiente se fosse totalmente gerido por empresas privadas, 

através de encomenda do governo. “O ideal seria o governo trabalhar com parceiros 

na indústria privada. Tendo a concepção do projeto em conjunto com uma empresa 

e contratando uma outra como integradora para desenvolvimento do produto, além 

de uma terceira como validadora do produto final” (E2). 

 O segundo ponto trata da Agência Espacial Brasileira (AEB) e sua 
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participação no setor. Todos os entrevistados relatam que, desde sua criação em 

1994, a organização obteve pouca influência na agenda do governo, absorvendo um 

baixo orçamento e tendo pouca autonomia para agir em favor do setor espacial. Um 

dos principais fatores apontados para isso é de que o setor aeroespacial está 

dividido entre dois ministérios, o Ministério da Defesa e o Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Informação e Comunicação, dificultando a atuação e previsões 

orçamentárias. Além disso, algumas opiniões apontaram que a AEB deveria, 

idealmente, ter mais autonomia e independência dos ministérios. Apesar disso, foi 

reconhecido que a nova governança da agência, definida em 2019, pode ser 

benéfica para estas questões no futuro. 

Mais um ponto é a falta de programas de incentivos para a indústria. Um 

incentivo poderia estimular a produção e inovação de produtos espaciais, e 

possivelmente habilitar a participação de empresas no mercado privado. “A indústria 

até teria capacidade de desenvolver produtos para se arriscar no mercado privado, 

mas seria importante um fomento do governo, através de editais, para garantir o 

investimento” (E4). 

Para que estes pontos sejam melhor trabalhados no futuro, seria 

necessário uma visão mais prioritária, por parte do estado, para o setor, e uma maior 

estabilidade do trabalho absorvendo as mudanças de poder no governo. 

 

Acaso 

Como fator acaso, o evento mais relevante do ano foi a concessão para 

os EUA para lançamentos através do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). O 

acordo feito entre os governos promete garantir uma fonte de renda direta dos 

serviços de uso do centro. Os entrevistados foram questionados quanto a validade 

do acordo e os possíveis benefícios. 

Todos os entrevistados mostraram uma visão otimista sobre o acordo. 

Acreditam que, se bem trabalhado, a receita pode ser revertida em incentivos para a 

indústria e/ou se converter em orçamento para ampliação dos projetos espaciais 

governamentais. 

“Este acordo é uma ideia antiga que já deveria ter sido concretizado há 

muito tempo. [...] Vai trazer muitos benefícios financeiros para o Governo.” E4. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

O objetivo da pesquisa foi de avaliar a competitividade do setor espacial 

brasileiro, passando por objetivos específicos como: mapear os atributos de 

competitividade do setor espacial brasileiro, entender o papel do governo para o 

setor e entender a importância do acaso como fator de influência para o setor. 

Para cumprimento do objetivo, foi desenvolvido um questionário para 

aplicação de entrevistas com profissionais atuantes e/ou ex atuantes do setor 

espacial brasileiro com certo grau de influência no mesmo. Para desenvolvimento 

deste questionário se tomou como base o Diamante de Porter (PORTER, 1990), que 

define alguns pilares como essenciais para se medir o nível de competitividade de 

um setor ou nação. Os questionamentos da entrevista pré-estruturada visaram 

relacionar as opiniões dos entrevistados sobre cada pilar a fim de se obter uma 

opinião geral acerca da competitividade do setor espacial brasileiro. 

Para melhor situação da pesquisa, foi feita uma revisão de literatura 

focada em entender a situação atual do setor, do ponto de vista econômico e 

produtivo, trazendo um histórico como base. Além disso, foram feitas comparações 

com o setor espacial norte-americano e o setor aeronáutico brasileiro. 

O resultado compilado das entrevistas deu rumo à uma opinião geral 

acerca dos pilares que sustentam a competitividade, e por tanto, da própria 

competitividade do setor espacial brasileiro. 

Ao avaliar os quatro pilares principais: Condições de Fatores, Condições 

de Demanda, Indústrias Correlatas e de Apoio, e Estrutura e Rivalidade entre as 

Empresas, nota-se que todos possuem algum tipo de problema ou insatisfação por 

parte dos entrevistados. Apesar disso alguns pilares apresentam problemas mais 

críticos do que outros. 

Quanto às Condições de Fatores, a pesquisa mostra satisfação com 

relação à mão de obra brasileira especializada para o setor espacial, tendo apenas 

como ressalva a pouca experiência de trabalho. Como esta é uma geração 
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relativamente nova de profissionais capacitados, por motivos de falta de 

continuidade de demanda, não puderam absorver conhecimento de profissionais 

mais antigos do setor, que já se aposentaram. Neste pilar, a maior dificuldade 

apresentada foi a de adquirir algumas matérias primas primordiais à alguns 

produtos. Estes materiais não se encontram no Brasil e precisam ser importados, 

encarecendo o produto final. Além disso, algumas vezes as empresas se deparam 

com problemas de embargo na importação, devido ao caráter estratégico dado ao 

material, por parte do governo do país exportador. 

No pilar Indústrias correlatas e de apoio, se enquadra o mesmo 

problema com relação à importação de matéria prima. Alguns fornecedores são 

estrangeiros e cobram mais caro por exportação. Apesar disso, no Brasil, existe um 

fator que colabora com a efetividade da cadeia de produção que é a similaridade da 

cadeia do setor espacial com a do setor aeronáutico (BROCKEL; BOCHSMA, 2011), 

fato confirmado pelos entrevistados. Como a maior parte das empresas brasileiras 

que atuam no setor espacial também atuam no setor aeronáutico (AIAB, 2018), 

existe uma facilidade na produção de projetos espaciais, devido ao aproveitamento 

da cadeia de fornecimento. 

Sobre a Estrutura e Rivalidade entre as Empresas houve pouco à se 

discutir. São poucas empresas atuantes no setor espacial no país e portanto 

praticamente não há rivalidade. As empresas comercializam produtos muito 

específicos e não contam com concorrência nacional, o que não promove a 

competitividade interna. 

Estes três pilares se mostraram menos problemáticos na visão dos 

entrevistados, pois podem ser resolvidos ou minimizados caso a indústria nacional 

seja mais efetiva no mercado, com aumento de empresas participantes no mercado. 

Para isso seria necessário o aumento da demanda.  

As Condições de Demanda se apresentaram como o pilar mais crítico 

para a indústria e com os maiores problemas à serem superados. A demanda por 

parte do governo é o impulso necessário para se dar início à um trabalho mais 

consistente da indústria, aumentando e barateando a produção e trazendo 

credibilidade para o produto nacional, com exposição nos projetos governamentais. 

Além disso, uma previsão orçamentária mais organizada e mais saudável 

financeiramente, do governo para os projetos espaciais, garantiria maiores 
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investimentos das empresas nestes produtos. O problema é que os projetos 

espaciais do governo têm sido escassos e os poucos existentes não têm priorizado a 

compra de componentes nacionais. 

Os entrevistados consideram este o ponto fundamental à ser 

desenvolvido para aumento da competitividade das empresas do setor espacial 

brasileiro. “A demanda inicial do governo do governo é o passo que falta para se 

iniciar o ciclo e fazer a máquina girar, e tudo isso parte da previsão orçamentária” 

E1. 

Além dos pilares básicos, outros dois pilares externos oferecem influência 

sobre a competitividade do setor, que são: o Governo e o Acaso. 

O Governo brasileiro possui grande influência sobre a competitividade do 

setor espacial, principalmente após a afirmação da necessidade de uma maior 

demanda por parte do mesmo. 

Para garantir uma maior demanda, um dos pontos a ser tratados seria um 

aumento de orçamento para o setor, que vêm sofrendo cortes desde 2017 e 

apresenta o menor orçamento dentre os países do BRIC (AEB, 2017). Este 

problema foi apontado pelos entrevistados E3 e E4, que mencionaram a falta de 

autonomia da AEB, tendo como um dos principais motivos à falta de orçamento 

necessário para desenvolver e financiar projetos. 

Outro ponto considerado problemático é a super autonomia de institutos 

científicos como DCTA e INPE, que possuem guarda total dos projetos espaciais, 

desde sua concepção ao seu desenvolvimento. Este fator prejudica o entendimento 

da indústria privada quanto às necessidades do governo e da absorção e difusão de 

conhecimento. Neste quesito os entrevistados sugerem que o processo seja mais 

aberto, efetivando contratações de empresas privadas para gerir melhor o processo 

e trabalhar com integradores. 

O pilar Acaso vem representado através do acordo de salvaguardas 

realizado entre os governos brasileiro e norte-americano. O Acordo autoriza o uso do 

Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) pelos EUA e trará uma renda direta de 

seu uso para os cofres do governo brasileiro. 

Apesar de aparentemente os entrevistados não identificarem 

oportunidades direta de participação nos lançamentos que serão realizados, foi 

apontada a satisfação para com o acordo. Os entrevistados apoiam a decisão do 
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governo e acreditam que esta renda pode ser utilizada a favor do mercado nacional, 

através de mais verba para mais projetos governamentais ou incentivos financeiros. 

Como limitação, este trabalho teve a necessidade de realizar um escopo 

mais fechado, abordando apenas opiniões sobre o cenário atual, tendo como ponto 

de vista funcionários e ex-funcionários com experiência e influência no setor espacial 

brasileiro.  

Seria de sugestão do autor, a busca e desenvolvimento de pesquisa 

similar abordando o ponto de vista de outros atores, principalmente do Governo, 

para melhor entendimento das dificuldades e possibilidades que afetam a 

competitividade do setor atualmente. 
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