
As armas pequenas 

são produzidas em mais 

de mil fábricas em pelo 

menos 98 países do mundo

inteiro.

Este capítulo estabelece uma atuali-

zação anual, com novas informações

e pesquisas, sobre a produção mun-

dial de armas pequenas, incluindo a

distribuição mundial, o valor e o

volume da produção. O capítulo

inclui um estudo sobre produção de

armas pequenas no Oriente Médio, e

identifica os produtores de armas

pequenas mais importantes do

mundo, além de também incluir uma

análise da produção licenciada de

armas pequenas, usando estudo do

caso de duas fábricas – FN Herstal, da

Bélgica, e Heckler & Koch, da

Alemanha e Reino Unido.

A indústria de armas pequenas se

expandiu mais do que antes se imagi-

nava. Atualmente, mais de mil fábricas em pelo menos 98 países do mundo estão envolvidas na produção de armas pequenas

e/ou munições. A maior concentração geográfica de países produtores (mais de 40%) está na Europa e na Comunidade de

Estados Independentes (CEI). O aumento do número de países e empresas que produzem armas pequenas não necessariamente

indica um aumento do tamanho ou da capacidade de produção da indústria mundial de armas pequenas.

O valor da produção de armas pequenas, incluindo munições, no ano de 2000 (último ano que os dados foram disponi-

bilizados) foi calculado em pelo menos US$ 7 bilhões. A estimativa é que cerca de oito milhões de armas pequenas,

incluindo armas de fogo comerciais, foram produzidas durante o ano de 2000. Dessas, 70% foram fabricadas nos Estados

Unidos e na União Européia. O volume mundial da fabricação de armas pequenas diminuiu nos últimos anos, e está em

níveis muito mais baixos do que durante a era da Guerra Fria. Enquanto a produção de armas pequenas de uso militar parece

que provavelmente diminuirá nos próximos anos, as tendências de longo prazo da produção de armas de fogo comerciais

não são claras. No momento, a produção de munições de armas pequenas, tanto as de uso militar como armas de fogo

comerciais, é relativamente constante.

Uma indústria doente ou moribunda?
Produtos e produtores

Small Arms Survey 2002: Resumo do Capítulo 1

Armas pequenas à venda na Califórnia.
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TABELA 1.1 Distribuição mundial dos países fabricantes de armas pequenas, 2000-01.

Região Número (2000) Porcentagem Número (2001) Porcentagem

Europa/CEI 39 41 41 42
América do Norte/Central 6 6 5 5
América do Sul 10 11 11 11
Ásia-Pacífico 19 20 20 21
Oriente Médio 11 11 11 11
África Sub-Sahaariana 10 11 10 10
Total 95 100 98 100
Fonte: apêndice
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A estimativa do valor total 

da produção de armas 

pequenas em 2000, 

incluindo munições, 

foi de cerca de 7 bilhões 

de dólares.

O mercado mundial 

de armas pequenas 

é dominado 

só por 13 países.

Pelo menos 11 países no Oriente Médio têm capacidade de fabricar regularmente armas pequenas e/ou munições. Muitos

países na região também têm uma longa história e cultura de produção bélica. Normalmente, a produção regular é feita por

empresas estatais e envolve produção doméstica, sob licença de fornecedores estrangeiros. Israel, o maior e mais inovador

produtor de armas pequenas da região, está atualmente se deparando com uma crise na indústria doméstica de armas pequenas.

Ao mesmo tempo, um número de produtores regionais, incluindo Turquia, Irã e Arábia Saudita, está expandindo sua

capacidade de produção doméstica e se lançando com agressividade nos mercados de exportação.

Apesar do fato de que de mais da metade dos países têm terem a capacidade de produzir armas pequenas, o mercado

internacional de armas é ainda dominado só por 13 países: Áustria, Brasil, China, França, Alemanha, Israel, Itália, Rússia,

Espanha, Suíça, Bélgica, Reino Unido e Estados Unidos. Uma avaliação do desempenho financeiro e das atividades de produção

das fábricas mais importantes desses países revela uma situação confusa, já que algumas firmas estão em crise profunda,

enquanto outras parecem estar prosperando. As empresas privadas, como por exemplo a Beretta, da Itália, parecem ter melhor

chance de sobrevivência. Contudo, em alguns casos, empresas estatais continuarão a atrair o apoio do governo por razões

políticas e/ou estratégicas, como por exemplo as Indústrias Giat, da França. 

A produção sob licença, um recurso chave da indústria mundial de armas pequenas, em particular entre os países em

desenvolvimento, é estudada em detalhes neste capítulo, usando estudo de casos determinados de dois dos concessores de

licença de armas pequenas mais importantes do mundo, o FN Herstal, da Bélgica, e Heckler & Koch, da Alemanha e Reino

Unido. Os produtos dessas duas empresas juntos têm sido fabricados sob licença em mais de 35 países de todo o mundo.

Esses estudos de casos determinados mostram como a produção sob licença é uma maneira fácil de ganhar ações no mercado,

burlar as fiscalizações rigorosas de exportação, ou facilitar exportações a lugares proibidos.

Quais os mais importantes fatores na determinação das tendências da indústria mundial de armas pequenas? A expansão

de produção sob licença e vendas de exportação em alta podem melhorar as chances de futuro sucesso, a curto prazo, para

certas empresas, dependendo da severidade das fiscalizações domésticas de exportação. Entretanto, a longo prazo, alguns

fatores poderiam ter impacto negativo nas chances de futuro sucesso para a indústria mundial de armas pequenas. Esses fatores

incluem a demora do crescimento econômico de várias regiões, o sentimento negativo do público em relação ao impacto

das armas pequenas, – como na violência e nos índices de criminalidade, e os esforços nacionais e internacionais (ex. dentro

das Nações Unidas) para regularizar e estreitar as fiscalizações sobre a produção, transferência, posse e uso de armas pequenas.

Além do mais, a redução da procura sem a correspondente diminuição do número de fornecedores – tornou o mercado

mundial de armas pequenas intensamente competitivo, resultando com que muitas fábricas fossem forçadas a vender seus

produtos por preços baixos e muitas vezes não lucrativos, o que não é um bom prognóstico para o futuro da indústria.
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MAPA 1.2 Os prinicipais fabricantes de armas leves do mundo
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