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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é analisar a dinâmica do mercado internacional de equipamentos 

militares no pós Guerra Fria à atualidade e, através da análise comparativa dos fluxos 

comerciais e despesas em âmbito internacional no período delimitado, identificar os atores de 

maior relevância para indústria de armamentos que contribuem com maior proeminência para 

a variação dos dados mundiais, assim como os fatores e acontecimentos de cunho doméstico, 

regional ou global que impactaram na flutuação dos grandes orçamentos Estatais neste setor, 

num período de Nova Ordem Mundial da “paz” liberal e democrática estadunidense.  

Duas hipóteses permeiam este trabalho, a primeira diz respeito à “desordem” da nova ordem 

mundial que coloca em xeque a soberania estatal e traz à tona um período de instabilidade 

regional devido aos novos conflitos mundiais de cunho étnicos, culturais e territoriais. A 

segunda, justifica a elevação dos gastos a nível global encabeçado pela ascensão do crescimento 

acelerado da China como potência regional e anunciando a projeção de um concorrente direto 

dos Estados Unidos. A metodologia científica emprega o uso de fontes qualitativas e 

quantitativas, primárias e secundárias, aplicando o método hipotético dedutivo.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the dynamics of the international military market 

post Cold War to contemporaneity and, through a comparative analysis of international trade 

and expenses in this defined period, to identify the largest actors of the armaments industry that 

more contribute to the variation of world data, as well as domestic, regional or global factors 

and events that impacted the fluctuation of large State budgets in this market, in a period of the 

New World Order of liberal and democratic American “Peace”. 

Two hypotheses permeate this study, the first concerns the “disorder” of the new world order 

that put in question states sovereignty and brings to light a period of regional instability due to 

new world conflicts of a ethnic, cultural and territorial nature. The second, justifies the increase 

in global spending, led by the rise of China's accelerated growth as a regional power and 

announcing the projection of a direct competitor to the United States. The scientific 

methodology employs the use of qualitative and quantitative sources, primary and secondary, 

applying the deductive hypothetical method. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é apresentar a dinâmica do mercado internacional de 

equipamentos militares sobretudo no período Pós-Guerra Fria à atualidade e os fatores 

determinantes que contribuem para a variação de despesas dos atores de maior relevância neste 

setor. A presente análise se justifica pelo crescimento gradual e contínuo de despesas e 

intensificação do mercado internacional de equipamentos militares nas últimas décadas.  

Tal crescimento chama atenção, sobretudo, devido à característica inerente deste setor 

que pode produzir reações tanto econômicas quanto político-estratégicas. Soma-se ainda, três 

décadas após o final da Guerra Fria que marcou a nova era global da paz e consequente 

desaceleração de conflitos, fim da corrida militar entre os polos de poder e redução de gastos 

em aparatos militares. Percebemos que, na prática, o declínio das despesas em armamentos 

ocorreu, efetivamente, apenas na primeira década após o colapso do bloco soviético, colocando 

em xeque a concepção de um período de paz longo e duradouro em âmbito internacional. 

O mercado internacional de equipamentos militares denota como característica principal 

o método ao qual os agentes se relacionam, uma vez que os objetivos em que estão pautadas as 

interações comerciais entre exportador-importador pode se orientar por questões econômicas, 

onde a relação comercial ocorre de forma pragmática visando apenas o crescimento e ganhos 

econômicos por parte do agente exportador; e/ou políticas, onde a relação entre os atores ocorre 

de forma estratégica para a política externa dos agentes (MORAES, 2011).  

Diante da teoria de autores realistas, como Waltz (1979) e Heye (2015), a demanda por 

gastos militares é inerente à própria estrutura do Sistema Internacional anárquico, ou seja, frente 

à inexistência de um órgão regulador supranacional há ameaça real e constante, os Estados 

possuem a necessidade de assegurar sua sobrevivência no Sistema, para isso, a competitividade 

estará presente, numa tentativa de igualar os elementos de forças de poder.  Utilizando os termos 

de Nye Jr (1990), a força militar representa o Hard Power dos atores Estatais, o que em 

consonância com os demais elementos do Hard e Soft Power determinará a proeminência e a 

capacidade de projeção Estatal no Sistema Internacional, motivo pelo qual, o estudo das forças 

militares internacionais se mostra relevante para entender as relações de forças entre Estados.  

Entre os dados relevantes, serão consideradas as informações de despesas conforme a 

base de dados publicadas pelo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) que 

considera em sua metodologia de aferição os gastos militares dos países em relação a:  
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[...] forças armadas, incluindo as forças de manutenção da paz; ministérios 

de defesa e outras agências governamentais envolvidas em projetos de defesa; forças 

paramilitares, quando julgadas como treinadas e equipadas para operações militares; 

e atividades espaciais militares. Salários de pessoal militar e civil; pensões de 

aposentadoria de militares, serviços sociais; operações e manutenção; compras; 

pesquisa e desenvolvimento militar; gastos com infraestrutura militar, incluindo bases 

militares.1   

Ademais, além da apresentação de dados nacionais - despesas brutas, despesas em 

paridade ao PIB, despesas em relação ao gasto total do governo -, para fins de análise 

comparativa em âmbito internacional serão analisados dados comerciais como fluxo de 

exportações e importações entre Estados e apresentado o ranking dos cinco maiores 

exportadores e importadores mundiais, bem como o destino e origem das mercadorias desses 

atores de maior proeminência. A correlação desses dados tem como objetivo identificar 

elementos que podem justificar o acréscimo histórico das despesas militares internacionais em 

um período de paz democrática frente ao fim do conflito bipolar e ascensão da geoideologia do 

Atlantismo. 

Para isso, o estudo foi organizado em quatro seções. A primeira aborda o período pós-

Guerra Fria e os novos conflitos internacionais; a segunda traz o panorama dos fluxos 

comerciais de exportação e importação de armamentos militares na contemporaneidade. A 

terceira examina os dois principais atores deste mercado. E, por fim, a última seção analisa os 

gastos militares mundiais diante da crise sanitária do Covid-19.  

1. O período Pós-Guerra Fria: Retração das Despesas Militares Internacionais 

O período pós-Guerra Fria, como era de se esperar, acarretou numa significativa redução 

das despesas militares em âmbito global, principalmente pelo término da corrida militar entre 

os polos de poder que representavam (e ainda representam) os mais agressivos orçamentos de 

defesa do mundo. Com o fim do debate polarizado da Guerra Fria, entramos na era do 

recrudescimento da globalização e das relações intergovernamentais, com novo cenário 

multipolar e o desenvolvimento de uma nova agenda internacional amplificada para além da 

contenção do perigo do conflito, ou seja, num momento em que há menos esforços despendidos 

no setor da defesa, abre-se a agenda para a emergência de novos temas como o meio ambiente, 

refugiados, guerras econômicas, disputas por recursos naturais, igualdade de gênero, 

                                                             
1SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute. Sources and methods Definition of military 

expenditures. 
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desigualdade – combate da miséria e da pobreza (IDH) -, desenvolvimento como liberdade, 

questões comerciais e financeiras, de mesmo modo, a ameaça estatal à segurança em âmbito 

internacional perde a primazia para temas inerentes a segurança humana em aspectos 

alimentares, sanitários, políticos (BUZAN; HANSEN, 2012) .  

Neste momento, o campo de estudo das Relações Internacionais volta-se para a 

compreensão da tendência de intensificação dos fluxos internacionais e a política externa das 

nações diante da crescente penetração do internacional em nível nacional. Sendo assim, a 

agenda de segurança abre espaço para novos temas de debate no contexto global. Entre os 

principais atores da redução de gastos militares mundiais no período abordado, os Estados 

Unidos e o Reino Unido sob o governo de Bush e Thatcher, promoveram a iniciativa de 

converter as indústrias e orçamentos militares para finalidades civis e sociais, liberando 

recursos para fins mais produtivos e promovendo melhorias no nível do bem-estar social, 

política conhecida como “dividendos da paz” (GUPTA et al., 2002).  

Entretanto, na prática, o fechamento de bases e fábricas da indústria bélica demonstrou 

inaptidão das forças governamentais na geração de novos empregos em outros setores, 

aumentando o nível de desemprego e consequente impacto na percepção pública quanto ao 

desmantelamento da indústria e bases militares. Ademais, devido ao vácuo de poder nos países 

em desenvolvimento houve um aumento de conflitos intra e interestatais dispersos, as chamadas 

“novas guerras”, além da insurgência de grupos terroristas a nível global (GUPTA et al., 2002). 

Somado a isto, a nova ordem mundial pautada no neoliberalismo da potência vitoriosa 

desenvolveu um cenário propício para a projeção das empresas militares privadas, que, de certo 

modo, contribuem para a redução de gastos militares Estatais a curto prazo, uma vez que os 

gastos despendidos em moradia para militares, auxílio médico, pagamentos de salários, 

pensões, aposentadorias do combatente privado é revertido para as EMSPs – Empresas 

Militares e de Segurança Privada (PIMENTEL, 2015). A “terceirização da guerra” têm sido 

um movimento tão amplamente difundido no pós-Guerra Fria que muitas EMSPs têm atuado 

direta ou indiretamente - por meio do fornecimento de equipamentos ou no treinamento de 

militares - nos novos conflitos, em especial na invasão do Iraque em 2003. 

 A tendência de decréscimo das despesas militares, no pós-imediato da Guerra Fria 

percebido no balanço de gastos e orçamentos das grandes potências, apresentou desaceleração 

contínua até 1998, quando as despesas aumentaram novamente (SIPRI, 2020). Heye (2015), 

explica esta tendência pela ótica do realismo clássico, em que os acréscimos nos gastos militares 

sofrem impacto direto devido as variáveis presentes em âmbito doméstico dos Estados, neste 
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caso, a defesa e segurança são vistas como bem comum e serão diretamente proporcionais a 

variação da renda Estatal, se a renda aumenta, as despesas com a segurança acompanharão este 

movimento. Ao acompanharmos as variações do Produto Mundial Bruto2 sobretudo entre 1990 

e 2005, o acréscimo das despesas militares acompanhou o crescimento da renda mundial, porém 

em níveis desproporcionais em termos de volumetria, sendo que os gastos mundiais 

apresentaram evolução maior. Sendo assim, estudar os acontecimentos e interações em âmbito 

global é determinante para entender as variações deste mercado. 

Não obstante, o decréscimo nos números reportados para o SIPRI não foi percebido nos 

Estados em sua totalidade, a região do Oriente Médio, por exemplo, apresentou o acréscimo em 

média de USD 32,83 Bilhões nos primeiros 5 anos após o fim da Guerra Fria. Ásia e Oceania 

tiveram, juntos, um acréscimo de aproximadamente USD 49,4 Bilhões na média do mesmo 

período. (SIPRI, 2020) 

1.1 Novos Conflitos e Terrorismo: Securitização do Setor de Defesa  

O término da competição bipolar ensejou uma era de novos conflitos na agenda 

internacional, sobretudo por questões culturais, étnicas e fronteiriças, representando a 

decadência da ordem fundamentada nas diretrizes da ordem liberal (MEARSHEIMER, 2019). 

A esperança da “paz liberal” foi frustrada por fatores inacabados do passado que incidiram com 

maior força nos países periféricos e recrudesceram com o advento do mundo globalizado, como 

por exemplo a Guerra a Iugoslávia conflito ideológico intra-fronteiriço no Leste Europeu em 

1991, deterioração da economia dos países periféricos e pressões migratórias, desemprego nos 

países centrais, agravamento do racismo e xenofobia, evolução de nacionalismos e 

fundamentalismos (ALVES, 2003; MEARSHEIMER, 2019). A ascensão da nova ordem 

mundial estadunidense e da geoideologia do Atlantismo, ocasionou o chamado “Choque de 

Civilizações” de Samuel Huntington (1993), que, assim como o marco dos atentados de 11 de 

setembro, trouxe um novo modelo de confronto ao mundo. 

Outro ponto de destaque é a característica das novas guerras mudarem seu eixo de 

ocorrência dos países centrais para a periferia mundial, este fato é explicado quando há a 

percepção de que as acumulações de capital e riquezas do primeiro mundo é mais dispersa, 

enquanto, nos países periféricos, há mais centralização. Dessa forma, os novos conflitos intra-

estatais são percebidos em Estados que apresentam baixo índice de crescimento e incapacidade 

                                                             
2 International Monetary Fund. Real GDP growth. 2020 
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de gerar riqueza e prover o acesso da população à direitos mínimos como alimentação, saúde, 

educação, etc, acarretando na perda de legitimidade do Estado por sua sociedade, corroborando 

para o surgimento de grupos paramilitares, guerrilhas e organizações criminosas. 

Somado a isto, o novo cenário geopolítico desenvolveu um palco de instabilidade 

internacional, como o agravamento da instabilidade nas regiões estratégicas produtoras de 

petróleo do Oriente Médio, a invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, na chamada Guerra do 

Golfo, visando a integração do território ao Iraque o que tornaria um dos países com as maiores 

reservas de petróleo do mundo e ameaçaria a soberania da Arábia Saudita. Diante de tal 

perspectiva, os Estados Unidos entraram na Guerra, com o apoio da ONU, sob o pretexto de 

defender a regra básica de respeito à soberania e dos valores universais associados ao discurso 

de liberdade e democracia da ordem liberal estadunidense, finalizando-a em 1991. Como 

consequência para o Iraque, a Resolução 687 do Conselho de Segurança da ONU exigiu a 

eliminação dos estoques de armas de destruição em massa junto ao compromisso de cessar o 

desenvolvimento das mesmas, entretanto, desde então o Iraque vem violando a resolução 

(KISSINGER, 2014). 

Em termos numéricos, para o panorama de despesas militares, é importante ressaltar a 

ascensão dos gastos do Kuwait, que elevaram mais de 331% em 1990 em relação a 1989 e 

novamente em 1991, um acréscimo de 44% em relação ao ano anterior, um total de USD 12.924 

milhões. Já em 1992 e 1993, após a Guerra do Golfo, as despesas despencaram voltando ao 

patamar padrão de USD 2.980 milhões, quanto às despesas Estadunidenses no mesmo período, 

não houve variação significativa (SIPRI, 2020). 

Tal interferência dos Estados Unidos na política dos Estados sob o pretexto da difusão 

da democracia da ordem liberal engendrou a eclosão de conflitos internos com o crescimento 

do nacionalismo, alterando também a balança de poder, onde as nações “ameaçadas” buscam 

alianças para se proteger, como por exemplo a parceria econômico-militar sino-russa, ou seja, 

houve crescimento de potências regionais econômico-militares. As intervenções das 

Instituições Internacionais caracterizam perda de soberania estatal ao se sobreporem às polít icas 

domésticas, mais uma vez aumentando o nacionalismo e ascensão neoconservadora. 

(MEARSHEIMER, 2019). 

A análise histórica de dados reportados pelo banco de dados do Instituto da Paz de 

Estocolmo infere redução das despesas internacionais após 1989 com o fim do conflito bipolar, 

e, após uma década de redução tímida de gastos militares dos principais atores do setor, a partir 
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de 2001 percebemos uma inversão do cenário de contração para crescimento acelerado de 

despesas em segurança e defesa, sobretudo para os Estados Unidos. 

Tal fator sugere a correlação do o advento do ataque terrorista às torres gêmeas no 

fatídico 11 de setembro de 2001 com a securitização e fortalecimento da agenda tradicional das 

relações internacionais, a segurança estatal. O atentado projetou novamente a noção do 

terrorismo nas relações internacionais, recolocando a análise das relações de força e Segurança 

Internacional numa posição de destaque na agenda internacional (SAINT-PIERRE, 2014), ou 

seja, como vimos, o fim da Guerra Fria em 1989, assegurou o alargamento da agenda 

internacional e a ascensão do terceiro debate entre os teóricos das relações internacionais para 

os temas inerentes à segurança humana, entretanto, os ataques terrorista às torres gêmeas e a 

repercussão internacional do episódio estagnou o quadro anterior e cimentou à proeminência 

da segurança e do setor da defesa. Mearsheimer (2019), justifica a iminência dos ataques 

terroristas especialmente pelo vácuo de poder que abriu margem para a “desordem” nas regiões 

do Oriente Médio no pós-Guerra Fria, como as guerras e conflitos do Iraque, Afeganistão, 

Iêmen, Palestina e Egito e pela intervenção americana em assuntos domésticos, conforme 

abordado anteriormente. 

As despesas em segurança e ataque geralmente aumentam como consequência de um 

ataque terrorista e mesmo após deste os valores despendidos em segurança tendem a 

permanecerem altos (GUPTA et al., 2002), fator percebido com a análise dos gastos dos Estados 

Unidos após 2001 que foram ampliados por uma década até se estabilizar no alto patamar em 

2012, passando de USD 331.805 milhões em 2001 para USD 725.288 milhões em 20113 

Tighter security precautions put in place in the wake of the terrorist attacks 

of September 11, 2001, have been estimated to cost the world about $75 billion. The 

IMF's World Economic Outlook, December 2001: The Global Economy After 

September 11 indicated that the long-term cost could be as high as 0.75 percent of 

world GDP4 

Somado aos gastos dos Estados Unidos, os membros da OTAN, especialmente Reino 

Unido, Espanha e Canadá também elevaram seus gastos em armamentos muito por conta da 

necessidade imposta por sua participação nas guerras do Afeganistão e Iraque contra o 

terrorismo. Apesar de não participarem da guerra, Rússia e China, que já faziam parte do 

ranking mundial, aumentaram suas despesas acompanhando a trajetória dos EUA e 

contribuindo para a volumetria mundial de gastos. Conforme aponta Rolo (2019), “Em apenas 

                                                             
3 Ibid. 
4 GUPTA, S, et al, The eclusive peace dividend. Finance & Development, v.29, n. 4, 2002. 
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cinco anos, a venda de armas a nível mundial aumentou 60% a preços correntes”5 e grande parte 

dessas exportações são impulsionadas por produtores estadunidenses, chineses e  europeus, a 

maioria deles, com grande capacidade de influência nas esferas políticas e militares. 

2. Panorama Comercial: os fluxos comerciais de exportação e importação de 

armamentos militares na contemporaneidade. 

O Instituto da Paz de Estocolmo (SIPRI) utiliza números consolidados de um período 

de cinco anos para mensuração de variação do comércio e transferências de armas em âmbito 

internacional, diante da circunstância de que grandes oscilações anuais frequentes, devido ao 

fato de que as mercadorias deste setor, em sua grande maioria, são de alto custo, principalmente 

as mercadorias de alta tecnologia envolvida. Sendo assim, a compra de apenas um item pontual 

para compor o arsenal nuclear de um Estado pode gerar uma alta variação anual. Dessa forma, 

a apresentação de dados compilados de um maior período de análise reflete um cenário mais 

apurado e estável. 

De acordo com o relatório quinquenal do Instituto da Paz de Estocolmo, os últimos cinco 

anos apurados, de 2016 a 2020, houve um pequeno decréscimo no comércio internacional de 

armas em comparação ao período anterior, de 2011 a 2015, uma variação reduzida em apenas 

meio ponto percentual. Desde o advento do ataque às torres gêmeas, no fatídico 11 de Setembro 

e consequente “guerra ao terror” dos governos estadunidenses promoveram com a securitização 

da defesa, este período quinquenal de análises do SIPRI foi o primeiro em que as flutuações do 

fluxo comercial internacional de transferências de armas apresentaram contração.  

Apesar disso, não podemos constatar que o movimento de retração é fato concreto ou 

até mesmo premeditar que é uma tendência mundial. Pelo contrário, o cenário se mostra cada 

vez mais propicio para a intensificação da circulação de armamentos como jogo de forças entre 

os Estados, as tensões políticas se intensificam nas regiões da Ásia, Oriente Médio e entre China 

e Estados Unidos. 

Cabe salientar, assim como afirma Moraes (2011), o comércio de equipamentos 

militares, bem como a deliberação dos países de fornece-los ou não, denota uma característica 

particular em relação ao comércio de demais itens e/ou serviços. Nesse sentido, este mercado é 

condicionado e afetado por características tanto política quanto econômica. Pois, 

                                                             
5 ROLO, José Manuel. Novos dados sobre a produção e vendas de armas a nível mundial. Economia Global e 

Gestão, v.14, n.1, Lisboa, 2009. 
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diferentemente de outras mercadorias, o fornecimento de materiais militares está 

intrinsecamente interligado a capacidade e projeção militar de um país frente ao sistema 

internacional. Pela lógica, o fornecimento de equipamentos para um país que porventura se 

tornará uma ameaça eminente de ataque e ou conflito com o fornecedor é estrategicamente 

incabível, apesar da possibilidade de vantagens como vultosos ganhos econômicos pelo fluxo 

de fornecimento. Outro ponto a ser levado em consideração é a questão de como essa relação 

comercial pode ser lida pelos demais atores do sistema, um fornecimento de armas para um 

Estado conflitoso ou para grupos terroristas insurgentes pode acarretar oposições e dilemas 

entre o exportador e os demais países.  

Do ponto de vista desta dimensão [política], os governos podem utilizar o fornecimento de 

armas como um instrumento de política externa, ampliando ou reduzindo o poder relativo de 

outros Estados ou movimentos insurgentes. Dessa forma, podem fortalecer seus aliados, 

influenciar equilíbrios regionais de poder ou o curso de uma guerra. O fortalecimento dos 

aliados pode ainda contribuir para o fortalecimento de toda uma aliança, visto que a 

padronização dos equipamentos amplia a interoperabilidade entre as Forças Armadas. [...] o 

não fornecimento de armas pode ser também uma “ação” de política externa, por meio da 

qual se pode promover o enfraquecimento relativo de Estados ou movimentos insurgentes ou 

ainda se obter/ manter um status de país neutro ou pacífico. [...] A segunda dimensão consiste 

no interesse econômico pela realização das vendas no exterior. As empresas buscam o 

mercado externo como forma de ampliar seu faturamento e diversificar sua carteira de 

clientes, reduzindo a dependência das aquisições realizadas pelo Estado Nacional. Do ponto 

de vista dos Estados, as exportações, ao permitirem a ampliação da escala de produção das 

empresas, podem reduzir os custos de suas próprias aquisições de armas, sendo que, em 

diversos países, as exportações chegam a ser essenciais para que se alcance uma escala de 

produção capaz de manter a viabilidade econômica das empresas. [...] Por fim, maiores 

exportações também contribuem para a elevação da arrecadação de tributos, a ampliação do 

ingresso de divisas e, de forma geral, a expansão da economia nacional.6 

Conforme veremos a seguir, algumas relações comerciais entre Estados confirmam ou 

fogem dessa lógica.  

2.1 Exportações  

Os cinco maiores exportadores de armas internacionais são os Estados Unidos, Rússia, 

França, Alemanha e China, respectivamente (ver tabela 1). Apenas a somatória desses atores 

                                                             
6 MORAES, Rodrigo Fracalossi de. O Mercado Internacional de Equipamentos Militares: Negócios e Política 

Externa. INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA, TD1596; Brasilia, 2011. pp. 13 - 15 
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representa mais da metade de todas as exportações mundiais. Entre eles, os Estados Unidos, 

França e Alemanha apresentaram acréscimo no volume de exportações durante o período 

recentemente analisado em relatório do Instituto da Paz de Estocolmo, de 2016 a 2020, em 

comparação ao período anterior, de 2011 a 2015, enquanto China e Rússia tiveram retração de 

suas exportações no mesmo período estudado.  

Em relação a variação de volume positivo nas exportações de três dos cinco maiores 

exportadores mundiais de equipamentos militares, os Estados Unidos apresentaram um 

acréscimo de 15%7 nos fluxos comerciais, os principais destinos das mercadorias 

estadunidenses são Arábia Saudita, Austrália e Coreia do Sul, conforme tabela 1. Da divisão 

regional de destino das mercadorias, o principal destino das exportações estadunidenses é 

direcionado ao Oriente Médio, Europa, Ásia e Oceania. Um ponto delicado e de importante 

destaque diz respeito à extensa queda das exportações para a Turquia, como medida de política 

externa, em 2019, devido às medidas restritivas e suspensão de entrega e venda de 

equipamentos como aviões de combate após a importação de sistemas de defesa aérea da 

Rússia8, este caso, em particular, corrobora para a visão de Moraes (2011) quanto aos 

determinantes políticos para a efetivação ou não de negociações comerciais desta indústria 

particular, bem como sua utilização como estratégia de política externa dos países. 

Já a França - terceiro maior exportador mundial - os principais destinos das mercadorias 

são para o Oriente Médio, Ásia e Oceania, respectivamente. Em relação ao destino das 

exportações alemãs – quarto lugar no ranking mundial de maiores exportadores – a grande 

maioria são destinadas à Ásia e Oceania e Europa, respectivamente (SIPRI, 2020). 

Em relação a variação de volumes totais negativos nas exportações de dois dos cinco 

maiores exportadores mundiais de equipamentos militares, a Rússia – segundo maior 

exportador mundial – apresentou larga retração em dois pontos percentuais, devido à queda de 

exportações ao principal comprador, a Índia, devido à estratégia indiana de redução de 

importações russas e plano de produção pelo mercado interno frente ao cenário conflituoso 

entre Índia e seus vizinhos, Paquistão e China. Em relação à China – quinto maior exportador 

mundial – a diminuição aferida nas exportações de armamentos no período de 2016 a 2020, 

                                                             
7 SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World International Arms Transfers, 2020. 

pp. 2  
8 EUA RETIRAM TURQUIA DO PROGRAMA F-35 DEVIDO A COMPRA RUSSA. Defesanet, 2019.  
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contrapôs o cenário dos períodos anteriores desde 2006 onde houve acréscimo percebido. 

(SIPRI, 2020). 

China delivered major arms to 51 states in 2016–20. States in Asia and Oceania (76 per cent) 

and Africa (16 per cent) received most of China’s arms exports in the period. Pakistan 

remained the main recipient of Chinese arms and accounted for 38 per cent of Chinese arms 

exports in 2016–20. In 2016–20 China continued to make efforts to develop its arms exports 

to the Middle East. While some arms importers in other regions do not import Chinese arms 

for political reasons, Middle Eastern states, several of which are among the world’s largest 

arms importers, appear less likely to impose such restrictions. However, China’s efforts to 

increase its arms sales to the Middle East seem to have had only a limited effect: the region 

accounted for 7.0  per  cent of Chinese arms exports in 2016–20, compared with 3.8 per cent 

in 2011–15.9 

Um grande ator que vem chamando atenção por sua trajetória histórica de exportações 

é a Coreia do Sul. Apesar de apresentar 2,7%10 do total das exportações mundiais de 

armamentos militares, a análise dos dados períodos quinquenais do Instituído da Paz de 

Estocolmo informa o acréscimo de 210%11 das exportações do país, conferindo o nono lugar 

no ranking mundial de maiores exportadores de equipamentos militares. Atualmente, o 

crescimento das exportações do país se destaca não apenas no setor militar como também para 

demais industrias, desde 2001, devido a política sul-coreana de forte aparato e subsídio estatal 

para empresas privadas conhecidas como chaebols. Assim como a China o país ganhou 

proeminência com ampla incorporação de tecnologia de ponta em suas mercadorias, fator que 

possibilitou o desenvolvimento e industrialização do Estado, que hoje vem conquistando 

mercados internacionais. No caso do mercado de equipamentos militares, os principais destinos 

das fabricações sul-coreanas são Reino Unido, Filipinas e Tailândia. 

Demais variações significativas que chamam atenção são dos atores: Brasil (+147%12), 

Índia (+228%13), Portugal (+1020%14) e Ucrânia (-68%15). 

Cabe salientar que, desde 2015, dois atores apresentam proeminência quando o tema 

tratado são companhias e indústrias de armas. Os Estados Unidos e China são os dois países 

                                                             
9  SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World International Arms Transfers, 

2020. pp 5 - pp 7. 
10 Ibid. pp. 2 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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que figuram o cenário como sede e localidade das dez principais empresas de armamentos 

militares, sendo três chinesas, seis estadunidenses e apenas uma britânica. (ver tabela 2). 

Em suma, os Estados Unidos se apresentam como principal exportador mundial e vem 

cada vez mais alargando sua participação neste setor e, devido à recente queda percebida nas 

exportações do segundo maior exportador mundial, a Rússia. O domínio estadunidense neste 

mercado se consolida progressivamente, sendo o Oriente Médio o principal destino das 

fabricações estadunidenses. Dois países da região asiática, a China e a Coreia do Sul, vem 

demonstrando uma trajetória de expansão de exportações. A China, muito devido ao 

crescimento econômico e nova estratégia de posicionamento, tanto no sistema internacional, 

quanto na região da Ásia. A Coreia do Sul, por sua vez, devido ao destaque do crescimento de 

sua capacidade industrial movida pela política nacional de incentivo à industrialização, 

possibilitou a entrada no do Estado Sul-coreano à indústria de armas que vem se expandindo 

desde 2001. 

Outro ponto de destaque é a concorrência entre os três grandes figurantes no sistema 

internacional, a Rússia, Estados Unidos e China por mercados na Região de maior potencial de 

crescimento, a Ásia. Segundo relatório do Instituto da Paz de Estocolmo, os Estados Unidos 

detêm 29% dos mercados na região, Rússia 27% e a China, também avolumando sua 

participação em 9,4% (SIPRI, 2020). 

2.2 Importações 

Os maiores importadores mundiais são a Arábia Saudita, Índia, Egito, Austrália e China, 

respectivamente (ver tabela 3), contabilizando 36% de todas as importações globais de armas 

no período de 2016 a 2020. Em termos Regionais, a concentração de importadores mundiais 

está localizada na Ásia e Oceania, seguida por Oriente Médio, Europa, e, com menor ênfase, a 

África e as Américas (SIPRI, 2020). 

Entre os cinco maiores importadores mundiais de armamentos militares, três estão 

localizados na Ásia e Oceania, a Índia, Austrália e China. Entre estes, apenas as importações 

da Índia sofreram decréscimo nos últimos anos (ver tabela 3), fator percebido principalmente 

devido à política que visa ampliar a produção doméstica das principais armas, conforme 

supracitado. Cabe salientar que, a queda das importações não reflete a queda de gastos totais 

com armamentos, porém uma estratégia de redução de gastos e compras de mercadorias do 

principal exportador do Estado, a Rússia, visando impulsionar as indústrias domésticas do setor 

numa tentativa de reduzir a dependência de armas de outros fornecedores, principalmente os 
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russos, apesar de ter reduzido as importações também dos Estados Unidos. Os gastos indianos 

permaneceram altos, sobretudo, por questões geopolíticas, principalmente com a China e as 

rivalidades fronteiriças e Paquistão sobre a Caxemira. Os três principais Estados exportadores 

de armamentos para esta região são Estados Unidos, Rússia, e China, respectivamente (ver 

tabela 3). Não obstante, a Índia vem mantendo e intensificando negociações para importações 

de armas que podem reverter o cenário futuramente (SIPRI, 2020). Já a China, conforme 

veremos à frente, possui uma estratégia de expansão de seu arsenal militar, não apenas em 

quantidade como em qualidade, visando expansão em diversas frentes de combate como a 

marítima, territorial, espacial e cibernética. Quanto a Austrália, o aumento de gastos pode ser 

justificado pela resposta ao crescimento de vizinho regional, a China, assim como países 

asiáticos que, na lógica do jogo de forças, alargam seus orçamentos e despesas como estratégia 

padronização aos concorrentes regionais. 

Conforme análise dos dados reportados pelo SIPRI (2020), os demais ocupantes do 

ranking fazem parte do Oriente Médio, a Arábia Saudita e Egito. Na região, houve percepção 

de maior crescimento de importações no período em comparação às demais regiões mundiais.  

Middle Eastern states imported 25 per cent more major arms in 2016–20 than they did in 

2011–15. This reflected regional strategic competition among several states in the Gulf 

region. Saudi Arabia—the world’s largest arms importer—increased its arms imports by 61 

per cent and Qatar by 361 per cent. Arms imports by the United Arab Emirates (UAE) fell 

by 37 per cent, but several planned deliveries of major arms—including of 50 F-35 combat 

aircraft from the USA agreed in 2020—suggest that the UAE will continue to import large 

volumes of arms.16 

 Em relação à Arábia Saudita, o maior importador mundial apresentou variação positiva 

nas importações durante o período analisado, equivalente a 11%17 do total mundial, sendo os 

Estados Unidos seu maior fornecedor (ver tabela 3). Já o Egito – terceiro maior importador 

mundial –, apresentou a maior variação entre os cinco maiores importadores mundiais, com o 

aumento das importações em 136%18, tal variação, conforme relatório do SIPRI (2020), se deve, 

principalmente pelo investimento pesado em forças navais por conta da disputa com a Turquia 

por hidrocarbonetos na região do Mediterrâneo Oriental, este cenário vem sendo percebido 

                                                             
16 International arms transfers level off after years of sharp growth; Middle Eastern arms imports grow most, 

says SIPRI. SIPRI, 2021. 

 
SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World International Arms Transfers, 2020. 

pp 6. 
18 Ibid. 
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pelos demais atores deste conflito, todos estão buscando o fortalecimento de suas forças navais. 

Em contrapartida, a Turquia – vigésimo no ranking mundial de importações de armas – 

apresentou decréscimo de importações no mesmo período, fator explicado pelo fato de que, 

além da estratégia do país da tentativa de elevação da produção doméstica de armas, houve 

suspensão de negociações já firmadas para venda de caças F-35 pelo Estados Unidos em 

resposta a compra de sistemas de defesas antimísseis russos, conforme supracitado. 

Ainda na região do Oriente Médio, o vigésimo quinto maior exportador mundial, o 

Afeganistão, possui como maior exportador os Estados Unidos, Brasil e Bielorrússia, 

respectivamente. Neste caso, o fornecimento de mercadorias militares dos Estados Unidos e 

Brasil para o Afeganistão fogem à lógica de Moraes (2011), pois, os determinantes políticos 

parecem não ser fator relevante para suprimir o fornecimento para um país em conflito e com 

a grupos terroristas insurgentes. No caso dos Estados Unidos, uma ameaça direta; e no caso do 

Brasil, a possibilidade de repressão no sistema internacional. Tais fatores, neste caso, são 

anulados, ou reprimidos pela dimensão de ganhos econômicos.  

Ademais, cabe destacar que, na Ásia, a Coreia do Sul, ocupa o sétimo lugar no ranking 

e que apresentou um crescimento de 57%19 em relação ao período anteriormente mensurado. O 

aumento percebido foi impulsionado pelas tensões com o país vizinho, a Coreia do Norte. 

Porém, em longo prazo, as importações do país tendem a sofrer retração, pois há um movimento 

inclinado para o incentivo à produção nacional desta indústria, conforme exposto 

anteriormente.  

Demais variações que se fazem notar são: Japão (+124%), Itália (+120%), Filipinas 

(+229%), Angola (+843%), Malásia (+114%) e Taiwan (-70%) (SIPRI, 2020). 

3. Uma aposta para o futuro: Estados Unidos e China 

Como vimos, os maiores “gastadores” mundiais são, Estados Unidos, China, Índia, 

Rússia e Reino Unido respectivamente (consulte a tabela 4). Estados Unidos e China 

apresentam o volume de seus respectivos gastos militares de dois pontos percentuais em relação 

ao gasto mundial total. Além disso, são os dois principais países que figuram no ranking 

mundial de sede e localidade das dez principais empresas de armamentos militares, sendo três 

chinesas, seis estadunidenses e apenas uma britânica. Desde 2018, a somatória de gastos 

militares de ambos os países representa mais da metade da despesa global total deste setor. 

                                                             
19 Ibid. 
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Dessa forma, o estudo das características políticas, estratégicas e econômicas desses países se 

torna essencial para entender este mercado de características singulares afim de mapear 

projeções futuras. 

3.1 Estados Unidos 

Utilizando os termos de Arrighi (1996), os Estados Unidos configuram como Estado 

Hegemon no sistema internacional devido sua capacidade de exercer influência e primazia 

sobre os demais atores do sistema sobre os setores industrial, econômico, militar, financeiro, 

cultural, tecnológico, etc. 

Como maior PIB mundial, os Estados Unidos possuem também o maior arsenal, 

mercado e orçamento militar do mundo, sua preeminência é tanta que a soma dos gastos dos 

quatro demais países do ranking mundial de despesas militares, China, Índia, Rússia e Reino 

Unido não alcançam toda a capacidade e poderio militar estadunidense.  

O início do governo Bush (2001-2009), foi marcado por uma política considerada 

isolacionista, rapidamente modificada após o advento do ataque às torres gêmeas, passando 

assim a intervir militarmente nos países do Oriente Médio com o pretexto da guerra contra o 

terrorismo. Cabe ressaltar que no “combate ao terror”, os Estados Unidos admitiram a tortura – 

considerada internacionalmente como crime imprescritível – e adotaram uma leitura distorcida 

do conceito de “ataque preventivo” – quando, frente à um eminente conflito, ameaça de 

terceiros e ataques de adversários, o Estado ameaçado, através da liberalidade do Conselho de 

Segurança da ONU, “contra-atacada” como medida de defesa afim de impedir um ataque do 

adversário – invadindo o Iraque, em 2003, sem a autorização da ONU, como medida de 

“urgência”, conforme defendido pelo governo Bush. As adoções dessas medidas resultaram na 

perda de prestígio e compostura moral do país no cenário internacional. 

Nessa esfera, as medidas adotadas pelo governo estadunidense utilizam como discurso 

padrão a legitimação da nova força de securitização do setor de segurança e defesa frente a nova 

ameaça, não apenas invadindo países soberanos, como também aumentando o orçamento e 

gastos militares. Bush adentrou ao governo em 2001 gastando apenas 3,1%20 do PIB 

estadunidense no setor militar, no fim de seu segundo mandato, em 2009, os gastos chegavam 

                                                             
20 SIPRI. Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1949-2020     © 
SIPRI 2021 
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a 4,9%21 do PIB, um acréscimo no valor bruto de USD 479 bilhões22 em 2001 para USD 841 

bilhões23 em 2009. 

Este período também se apresentou como um berço para disseminação e crescimento 

das empresas privadas de equipamentos militares estadunidenses com dispendiosos 

investimentos do governo para fortalecimento da indústria nacional, que hoje ocupam o ranking 

mundial das cinco maiores empresas privadas neste setor, atendendo o mercado interno e 

externo. 

Sucessor de Bush, o governo Obama (2009-2017) manteve as tropas militares e forte 

intervencionismo no Oriente Médio e demais países que “ameaçavam a democracia liberal e a 

ordem mundial”, âmago ideológico estadunidense para o alastramento das políticas e dinâmicas 

do capital e livre concorrência de mercado em âmbito global, que, na pratica, fomentou, 

amplamente, a difusão e acentuação de desigualdades sociais à nível mundial. 

Durante seu mandato, a despesas militares dos Estados Unidos chegaram no maior 

índice de toda a história estadunidense, em 2010 o total de recursos dispendidos em 

equipamentos militares somaram USD 865 bilhões24, a partir deste ano, houve retração gradual 

das despesas e no fim do governo em 2017, o total das despesas somavam USD 674 bilhões25, 

um valor muito superior ao período que antecedeu os ataques às torres gêmeas e a chamada 

“guerra ao terror”, em 2000 o valor total das despesas militares estadunidenses estavam no 

patamar de USD 475 bilhões26.  

A “nova ameaça islâmica” pode ser percebida como subterfúgio para busca de fontes 

energéticas, o que está em jogo, efetivamente, são as reservas do maior produto da economia 

mundial, o petróleo, que estão geograficamente concentradas na região do Oriente Médio e 

regiões adjacentes. O Ocidente, região mais industrializada do sistema capitalista, depende da 

produção de petróleo dos demais países do mundo para suprir suas necessidades de consumo, 

principalmente dos países árabes. Conforme Hémery, Debeir e Deléage (2007), as sociedades 

desenvolvidas são aquelas que conseguiram captar e converter a maior quantidade de energia 

para seu uso político, econômico e social, ou seja, o fenômeno da energia se traduz em poder e 

                                                             
21 Ibid 
22 SIPRI. Military expenditure by country, in constant (2019) US$ m., 1949-2020      © SIPRI 2021 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Ibid 
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é um elemento determinante para um país se tornar potência, vemos, portanto, o motivo das 

intermináveis intervenções militares estadunidenses na região.  

Ademais, cabe salientar que há interesse dos Estados Unidos da manutenção dos altos 

gastos militares à nível mundial, não apenas como forma de ampliação da segurança e defesa 

das nações, mas como forma de manter e intensificar a indústria e economia nacional, visto que 

as grandes empresas de itens militares são estadunidenses, sendo assim, os Estados Unidos 

alargam seu arsenal militar, seus oponentes seguirão a mesma lógica no jogo de forças e 

alargarão também suas despesas para aumentar e buscar novas tecnologias para compor seus 

arsenais. Sendo assim, apesar das empresas militares serem privadas, elas manterão o alto fluxo 

e ganhos comerciais para o país, bem como gerando emprego para a população.  

Outro ponto de destaque é a busca por mercados consumidores na Ásia. Com a política 

de reorientação estratégica do governo Obama para a região Ásia-Pacifico, os Estados Unidos 

buscavam intensificar as relações com a região de maior potencial mercado consumidor do 

mundo, a estratégia foi pensada, também, como esforço de contenção ao crescimento acelerado 

da China como potência regional. A estratégia do pivô asiático foi suplantada pela 

intensificação da presença militar americana na região da Ásia, sobretudo com o aumento do 

contingente estadunidense no Japão, Austrália e Tailândia e reforço das forças marinhas, 

aumentando a tensão com a China. Embora, a estratégia do pivô asiático para presença e 

influência estadunidense na região não seja, de fato, uma novidade nas estratégias do país, 

conforme aponta Jubran (2016): 

A presença atual dos Estados Unidos na Ásia não é novidade. Ainda em meados do século 

XIX, o País ganhou relevância no Pacífico, como evidenciam os episódios de emprego da 

marinha para impor tratados à China e ao Japão. No final do século, os EUA emergiam como 

uma grande força no Oceano Pacífico, com as conquistas dos territórios do Havaí e das 

Filipinas. Após a Segunda Guerra Mundial, a supremacia dos EUA consagrou-se com a 

derrota do Japão e com o enfraquecimento relativo da Grã-Bretanha e da França. Desde então, 

os Estados Unidos conservam a primazia na Ásia-Pacífico, graças à manutenção, nessa parte 

do mundo, de grande parcela de sua frota naval, ao cultivo de uma densa rede de aliados 

regionais e de bases militares ao longo de uma faixa que se inicia no Alasca, passando por 

Ilhas Aleutas, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, até a Malásia, inclusive com o controle 

de fato do Estreito de Malaca, por onde passam importantes rotas marítimas globais. Essa 

presença maciça na Ásia-Pacífico, equiparável apenas à relevância da Europa Ocidental, foi 

uma constante na ação externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, no propósito de 
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não apenas barrar um possível avanço militar da União Soviética e da República Popular da 

China, como também de instrumentalizar a dissuasão nuclear contra ambas as nações.27 

Não obstante, a Novidade da reaproximação estadunidense na Ásia, ocorre pelo 

acelerado protagonismo chinês na região, o que, anterior à dissolução da antiga União Soviética, 

não possuía tanto destaque, pois, conforme gráfico 1, o país não possuía um desenvolvimento 

notável anterior à 1990, tendo seu grande ponto de inflexão a partir dos anos 2000. Além da 

frente militar, a política do pivô asiático também intensificou as relações econômicas e 

diplomáticas, principalmente com a Índia, Coreia do Sul e Japão pelo TPP (Acordo de 

Associação Transpacífico) e ASEAN. 

Durante o governo Trump (2017-2021), foi implementada uma política baseada na 

ênfase ao nacionalismo e unilateralismo estadunidense, intensificando o clima de tensão com a 

República Popular da China, sobretudo com os impactos de políticas comerciais entre os países. 

Além disso, no período, o governo visou fortalecer ainda mais a supremacia militar 

estadunidense e manteve as iniciativas do governo Obama de modernizar o arsenal atômico-

nuclear do país. Outro ponto de destaque é que o presidente procurou cessar acordos de restrição 

de armas que os Estados Unidos haviam conflagrado no pós e durante a Guerra Fria, muito por 

conta da ausência de acordos de seu grande rival em ascensão, a China. O ex-presidente conferia 

primazia para o setor militar, motivo pelo qual houve aumento de 22%28 dos gastos militares 

estadunidenses no período de 2017 a 2020, durante seu mandato. 

A partir do novo governo sob a gestão de Joe Biden, a nova política estadunidense busca, 

em proposta, reconstruir políticas sociais do país agravadas pela pandemia e que recebiam 

pouco incentivo desde os governos neoliberais. Para isso, o plano do governo Biden tem a 

intenção de reduzir gastos militares visando suplantar setores sociais, umas das frentes seria a 

retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão e menor ênfase na “Guerra ao Terror”, pois, 

de acordo com o presidente, a ameaça agora se encontra na China, o segundo maior arsenal 

militar mundial que cresce ano a ano, conforme gráfico 2. 

Em oposição aos seus antecessores, também estuda cessar o desenvolvimento e 

modernização do arsenal atômico-nuclear. Entretanto, cabe ressaltar que a projeção 

orçamentária para defesa apresentada pelo novo governo para o ano de 2022 é de acréscimo ao 

                                                             
27 JUBRAN, Bruno Mariotto. Go East! A atualização da estratégia e táticas na política externa dos EUA 

para a Ásia. 
28 SIPRI. Military expenditure by country, in millions of US$ at current prices and exchange rates, 1949-2020    

© SIPRI 2021 
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período de 2021, basta saber se o orçamento será efetivamente utilizado e quais as perspectivas 

e intenções de Biden com a ampliação de gastos militares em detrimento de sua promessa 

eleitoral de apoio à agenda social. 

 Do mesmo modo, Biden também abre espaço para controvérsia ao falar da China, pois, 

conforme plano para segurança nacional deste governo, há indicação de que os gastos militares 

permanecerão altos, um intermédio para manutenção do protagonismo estadunidense no setor, 

frente ao acelerado e ininterrupto crescimento chinês. 

Em suma, como podemos notar, independente da ideologia partidária, - Bush 

republicano, Obama democrata, Trump republicano e Biden democrata – da existência de 

ameaças internacionais concretas e, ou, a presença de crises econômicas e sanitárias, o 

posicionamento estadunidense seguirá sempre uma constante linear histórica de vultosas 

despesa e orçamentos quando o assunto é segurança e defesa como forma de manutenção da 

primazia e hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional e na correlação assimétrica 

entre o país e os demais atores neste jogo de forças.  

Tal linearidade de recursos e despesas, mesmo após o fim do conflito bipolar, demonstra 

que, apesar de grandes mudanças na nova ordem global e da aposta do surgimento de um mundo 

apolar assim como defendido por Fukuyama (1992), os Estados Unidos, como grande potência, 

ainda travam uma disputa de “corrida armamentista” com um novo polo de poder do outro lado 

do globo, a China. Juntos, Estados Unidos e China, são responsáveis por 52%29 de todos os 

gastos mundiais militares em 2020.   

Conforme aponta Fiori (2005), este fator contrapõe a visão de autores como 

Kindleberger e Gilpin na chamada “teoria da estabilidade hegemônica” de 1970, pois, em tese, 

o fim do conflito bipolar concebeu o cenário propício para coordenação e estabilidade dos atores 

no sistema em prol de uma ordem pacifica, havia um hegemon capaz de coordenar as políticas 

e relações internacionais bem como o pleno funcionamento do livre comercio nos moldes 

neoliberais. Entretanto, conforme dados expostos ao longo deste estudo, verificamos que o que 

se sucedeu após o colapso do conflito bipolar foi o oposto. 

3.2 Ascensão Militar Asiática  

Conforme exposto anteriormente, ao contrário do cenário de retração de orçamento em 

gastos militares percebidos nas grandes potências no pós-Guerra Fria, regiões geopoliticamente 

                                                             
29 Ibid. 
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instáveis mostraram em sua trajetória histórica, o alargamento de recursos despendidos nas 

forças armadas, devido ao mal-estar e tensões regionais. Neste contexto, a China e a Índia 

obtiveram o maior percentual de aumento do orçamento percebido a partir de 1990 até a 

atualidade. Além disso, estão inseridos ainda o Paquistão e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte 

também possui fortes indícios de expansão de despesas no setor, porém a ausência de dados 

reportados para o SIPRI dificulta o processo analítico-comparativo. 

Desde o fim do conflito bipolar e o colapso da União Soviética, China e Estados Unidos 

se tornaram os principais polos de influência e poder da região do Leste Asiático. Conforme 

exposto por Dornelles Jr (2014), tal fator teve impacto significativo na balança de poder da 

região, de início, houve certa harmonia no equilíbrio de poder entre ambos os polos, em termos 

militares, a China predominava o âmbito terrestre e os Estados Unidos, o âmbito naval. 

A China, em sua trajetória de ascensão no sistema internacional, sobretudo a partir dos 

anos 2000 contribuiu amplamente para o aumento do montante de gastos militares mundiais e 

atualmente situa-se como o segundo maior “gastador” mundial, atrás apenas, como vimos, dos 

Estados Unidos que ocupa o primeiro lugar com o maior orçamento militar global. O 

posicionamento chinês demonstra a política de expansão e modernização do poderio militar 

frente a expansão do orçamento do setor, porém, é importante ressaltar que, apesar do acelerado 

crescimento de despesas a relação do gasto em paridade com o PIB se manteve pouco acima 

daquele percebido antes de 1990, sobretudo pelo fato do gastos acompanharem o crescimento 

econômico (SILVA FILHO; MORAES, 2012), em 2020, apenas 1,7% do PIB chinês foi 

destinado aos gastos militares o menor percentual de despesas em relação ao PIB em 

comparação aos demais figurantes do ranking mundial de gastos militares despenderam em 

2020: 3,7% (Estados Unidos), 2,9% (Índia), 4,3% (Rússia) e 2,2% (Reino Unido), conforme 

aponta os dados do despesas militares como porcentagem do produto interno bruto do SIPRI 

(2020). 

Apesar da linearidade histórica de despesas militares em paridade com o PIB chinês, 

cabe salientar que, o país apresentou crescimento e desenvolvimento econômico exponencial 

como nenhum outro Estado da contemporaneidade. Para melhor embasamento, a avaliação dos 

dados apresentados pelo World Bank, permite declarar que a variação representada pelo PIB 

estadunidense de 1960 a 2019 foi de crescimento em 3845%, em contrapartida, no mesmo 

período, o PIB da China cresceu 23813%, conforme gráfico 1.  
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O crescimento chinês foi impulsionado, sobretudo, a partir da governança de Deng 

Xiaoping (1904-1997) em 1978 a 2010, e sua estratégia do tripé de políticas públicas e 

institucionais para o desenvolvimento nacional. O fim das comunas populares, industrialização 

e a criação das Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs) possibilitou um acelerado crescimento 

econômico e ordenada transição de uma economia agrícola para uma economia industrial. O 

PIB da China, portanto, sofreu um ponto de inflexão a partir de 1995, passando de USD 564 

bilhões no ano de 1994 para USD 14 trilhões em 201930 (ver gráfico 3). Dessa forma, a 

constância nas despesas militares em paridade com o PIB não representa, portanto, 

uniformidade histórica do orçamento em valores brutos, à medida que, o orçamento militar 

acompanhou o notável crescimento econômico do Estado chinês. 

Para entender o alargamento dos gastos chineses, se faz necessário entender sua 

projeção e posicionamento no sistema internacional e perspectiva de ascensão como potência 

regional. Devido a sua posição estratégica e os recursos naturais na região do Mar do Sul da 

China, a expansão e domínio desse território se tornou de interesse estratégico para os chineses. 

Para o país, garantir o controle da região e águas adjacentes é visto como uma prioridade 

estratégica, fato que justifica a expansão de instalações militares no local. 

Os valores gastos não foram apenas para modernização dos equipamentos militares já 

existentes, mas também uma dilatação de gastos para outros setores militares deficitários para 

os chineses, como o naval e o aeroespacial, visando uma estratégia de expansão das funções de 

combate voltada para a projeção de poder. Nesta tática, os estrategistas chineses combinaram 

as teorias de Mackinder (1904) - ao passo que investiam na substituição e inovação de 

equipamentos militares terrestres que já faziam parte do arsenal do país e buscam conexões 

terrestres estratégicas – e de Mahan (1890) - a medida que buscam expandir seu poderio 

marítimo numa região de rota comercial estratégica e lançam nas disputas marítimas no Mar do 

Sul da China buscando o acesso e controle de recursos estratégicos e projeção do país como 

uma potência anfíbia. (FERNANDES e PADULA, 2020). Não obstante, a China tem projetado 

a busca pelo desenvolvimento de suas capacidades militares também no espectro espacial - por 

meio de instalações de bases em diferentes pontos internacionais, como a costa Ocidental e 

Oriental da África, Pacifico Sul, Ásia Meridional e América do Sul (TEIXEIRA JUNIOR, 

2019) - cibernético e nuclear. 

                                                             
30 World Bank, China GDP (Current US$), 2020. 
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A reorganização multifuncional para ampliação das forças militares chinesas para os 

setores terrestre, naval e aeroespacial denota a habilidade de realizar operações conjuntas em 

distintas regiões, “ações ofensivas e defensivas multidimensionais” (TEIXEIRA JUNIOR, 

2019), fator essencial para operação em todas as dimensões em eventual cenário de guerra. 

A região na qual a China está inserida, em termos geopolíticos e geoestratégicos, 

configura um cenário de instabilidades regionais entre os atores devido a sobreposição de áreas 

de influências, sendo assim, os Estados se veem forçados a se militarizarem, aumentando seu 

arsenal militar, e assegurar o pleno funcionamento de suas forças armadas. Motivo pelo qual a 

“corrida” pelo balanceamento de poder militar demonstra crescimento exponencial ano a ano. 

Devido ao movimento chinês de modernização e expansão do poderio militar, o lançamento 

das forças marinhas chinesas se difunde de maneira a ameaçar a área de influência 

estadunidense na região que configura desde a Guerra Fria. O avanço da marinha militar chinesa 

acarretou nova dinâmica estratégica para o Leste Asiático, muitos países visando 

contrabalançar o crescimento das forças chinesas se alinharam aos Estados Unidos ou buscaram 

medidas nacionais de projeção e crescimento das forças militares navais (DORNELLES JR, 

2014). 

Vemos na atualidade, uma estratégia militar chinesa muito mais voltada para a 

mobilização de recursos tecnológicos e produção nacional, fator possibilitado pela política de 

ZEEs: com a entrada das empresas internacionais e acompanhamento do governo chinês foi 

possível reproduzir as tecnologias estrangeiras e hoje as empresas chinesas são capazes de 

produzir produtos de ponta e alta tecnologia. Portanto, a estratégia militar voltada pela 

quantidade (alta densidade demográfica do país) é convertida para uma estratégia qualitativa. 

Ainda no contexto geopolítico, a Índia apresenta grande enfoque na região Asiática, 

logo após a China, na liderança dos gastos militares asiáticos, sobretudo devido às tensões com 

os vizinhos Paquistão e China, apesar da diminuição de cerca de 33% das importações devido 

a política que visa ampliar a produção doméstica das principais armas, Índia e Paquistão seguem 

no ranking da região (WEZEMAN et al., 2020). 

Na região podemos destacar também a prominência dos chamados Tigres Asiáticos, o 

sudeste asiático é profundamente impactado pelas relações competitivas dos Estados Unidos, 

China e Japão, conforme aponta Simões (2020), a região tende à estar na disputa por influências 

de grandes potenciais como medida para ampliação de poder, fator consolidado pela nova rota 

da seda de 2013 e a estratégia do Pivô-Asiático de 2014, tentativa estadunidense de fazer frente 
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à estratégia chinesa. A análise dos dados e relatórios do Instituto da Paz de Estocolmo infere 

que países como Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Mianmar e Camboja alargaram suas 

despesas militares a partir de 1989 com a dissolução do conflito bipolar, não apenas devido a 

questões inerentes a estrutura da região como conflitos étnicos, políticos e territoriais, como 

também devido à necessidade desses Estados, em confluência, resguardar à segurança regional 

visando o pleno desenvolvimento em uma nova ordem mundial.  

4. Panorama dos Gastos Militares Mundiais diante da crise sanitária do Covid-19 

De acordo com os dados reportados pelo SIPRI (Instituto Internacional de Pesquisa para 

a Paz de Estocolmo), de abril de 2021, os gastos militares mundiais em 2020 tiveram um 

acréscimo de 2,6% em relação a 2019, equivalente a USD 19,81 bilhões. As cinco maiores 

economias que juntas corresponderam a 62% dos gastos militares globais, em 2020 são: Estados 

Unidos, China, Índia, Rússia e, ocupando o quinto lugar Reino Unido. Em relação à 2019, os 

gastos dos países do ranking mundial apresentaram crescimento de 4,4%, 1,9%, 2,1%, 2,5% e 

2,9% respectivamente. Enquanto a Arábia Saudita deixou o top cinco, perdendo lugar para o 

Reino Unido, com decréscimo de 10% em relação ao ano anterior que já havia apresentado um 

decréscimo de 16% em relação às despesas de 2018, tal ritmo já era percebido nos anos 

anteriores desde a intervenção militar no Iêmen, em 2015 (SIPRI, 2020). Os gastos militares da 

China apresentam crescimento contínuo desde 1995, conforme gráfico 2. 

O aumento já é significativo por si só, porém a volumetria se torna ainda mais expressiva 

sobretudo se levarmos em consideração o momento de crise sanitária global trazida pelo 

COVID-19.  

A expectativa, diante este novo fenômeno mundial, sugeria a desaceleração dos gastos 

militares dos países, redirecionando seus orçamentos à outros setores chaves no momento, 

como saúde, a ciência e a distribuição de renda emergencial para a população em um período 

de incertezas e forte desaceleração da economia e comércio, segundo dados do FMI, em 2020 

houve retração de 4,4% do PIB mundial. Porém, de maneira oposta às expectativas, o que se 

viu foi a continuidade do aumento de despesas em gastos militares a nível global, conforme 

aferido nos anos anteriores. 

Dessa forma, em termos absolutos, o vínculo inversamente proporcional de ambos os 

cenários apresentados (aumento dos gastos militares versus retração do PIB mundial) infere o 

aumento do fardo militar global (despesa em relação ao PIB global) em 0,2% no ano de 2020, 

maior aumento ano a ano desde a crise de 2009. Tal fator teve impacto mais perceptível nos 
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países membros da OTAN, que, decorrente da retração do PIB, tiveram um gasto militar maior 

do que a meta de gastos estabelecida pela aliança (2% do PIB) (SIPRI, 2020). 

Apesar do aumento expressivo, é possível observar que alguns países tomaram rumos 

diferentes, desfavorecendo a percepção de despesas mundiais ainda maiores no setor, como 

Arábia Saudita, Brasil, Turquia, Irã, Paquistão, Argélia, Iraque, Kuwait e Grécia.  Parte desses 

declínios podem ter causa no redirecionamento de parte de orçamentos militares nacionais para 

o combate à pandemia e auxilio ao bem-estar da população frente a crise econômica sucedida. 

E ainda, temos uma terceira situação, como a Coreia do Sul, que apesar de direcionar parte do 

orçamento militar em resposta à pandemia, manteve a linha de crescimento e alargamento de 

gastos militares em relação ao ano pré-pandemia. 

Em relação ao fluxo comercial e transferências de armas entre os Estados apurados em 

2020, apresentou uma redução de cerca de 16% do que o volume apresentado no ano anterior e 

“20 por cento abaixo da média anual em 2011-2019”31. Neste cenário, o Instituto da Paz de 

Estocolmo sugere que o impacto da crise econômica decorrente da crise sanitária do COVID-

19 pode ter se apresentado como um dos fatores impulsionadores deste declínio apurado. 

Contudo, as exportações dos Estados Unidos e França em 2020 foram mais intensas do que em 

períodos anteriores, ao passo que o mesmo foi percebido pelas importações australianas (SIPRI, 

2020). 

4.1 Estratificação das despesas militares a nível regional  

No ano de 2020, houve a continuidade da tendência histórica de concentração das 

despesas militares nas regiões da América do Norte e da Ásia, que se apresentam como grandes 

impulsionadores dos dados mundiais. Nestas regiões, podemos destacar a proeminência dos 

atores Estados Unidos e China respectivamente, conforme vimos anteriormente. 

Conforme figura 1, o crescimento de gastos entre o período de 2019 e 2020 foi mais 

intenso na região das Américas, contribuindo ainda mais para a volumetria já expressiva das 

despesas na Região. Seguidos por: Ásia e Oceania, Europa, Oriente Médio e por fim, a região 

Africana. 

Na região Americana, o grande orçamento é puxado pela América do Norte (USD 789 

bi) que apresentou aumento substancial ao período de 2019, América do Sul (USD 50,7 bi) 

                                                             
31 SIPRI. Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World International Arms Transfers, 

2020. pp 3. 
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representando um decréscimo relativo em comparação a 2019 e América Central (USD 9,2 bi) 

representando continuidade dos gastos reportados no ano anterior (SIPRI, 2020).  

A análise de dados reportados pelo Instituto da Paz de Estocolmo possibilita a 

identificação de que os principais “gastadores” internacionais da região são, Estados Unidos, 

primeiro lugar no ranking mundial com 39%32 dos gastos mundiais totais em equipamentos 

militares em 2020, Brasil, segundo lugar nos gastos regionais e décimo quinto no ranking 

mundial representando 1%33 dos gastos, e Colômbia e México, vigésimo sexto e trigésimo 

terceiro, respectivamente, no ranking mundial. Entre eles, os Estados Unidos apresentaram a 

maior taxa de alargamento de despesas, em relação à 2019, com o aumento de 4,4%34. 

‘The recent increases in US military spending can be primarily attributed to heavy 

investment in research and development, and several long-term projects such as 

modernizing the US nuclear arsenal and large-scale arms procurement,’ said 

Alexandra Marksteiner, a researcher with SIPRI’s Arms and Military Expenditure 

Programme. ‘This reflects growing concerns over perceived threats from strategic 

competitors such as China and Russia, as well as the Trump administration’s drive to 

bolster what it saw as a depleted US military.’35 

Este volume representa 3,7% do PIB estadunidense, o maior número desde 2014, porém 

a menor porcentagem de gastos em relação às despesas totais do governo desde que os dados 

começaram a ser reportados pelo SIPRI em 2001 (consulte figura 2).  

Por outro lado, o Brasil apresentou decréscimo de gastos no mesmo período de -3,1%36, 

variação percebida em virtude ao redirecionamento do orçamento militar projetado para rasas 

ações de combate à pandemia e bem estar social. 

Já os demais países, Colômbia e México, não apresentaram variações significativas no 

período, porém, podemos atrelar suas posições entre as quarenta maiores despesas militares 

globais pelo fator do conflito interno em decorrência à luta contra cartéis de drogas.  

Na região da Ásia, fazem parte nove países no ranking das quarenta maiores despesas 

nacionais em equipamentos militares, sendo representado pelos países: China, Índia, Japão, 

Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Paquistão, Indonésia e Tailândia, respectivamente. A região 

                                                             
32 SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World Military Expenditure, 2020. pp 2. 
33 Ibid. 
34 Ibid 
35 WORLD MILITARY SPENDING RISES TO ALMOST $2 TRILLION IN 2020. SIPRI, 2021. 
36 SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World Military Expenditure, 2020. pp 2. 
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total apresentou um variação positiva em 2,537 pontos percentuais em relação à 2019, e entre a 

relação de países citados, apenas o Paquistão diminui as despesas militares em -2,8%38. Com a 

variação positiva, é importante ressaltar que a região possui um histórico ascendente nas 

despesas em equipamentos militares desde 1988 (SIPRI, 2020). 

Tal variação deve-se, sobretudo por conta do segundo maior “gastador” mundial, a 

China que teve um aumento de 1,9%39 em relação a 2019, um total de USD 252 bilhões (SIPRI, 

2020) 

‘China stands out as the only major spender in the world not to increase its military 

burden in 2020 despite increasing its military expenditure, because of its positive GDP 

growth last year,’ said Dr Nan Tian, SIPRI Senior Researcher. ‘The ongoing growth 

in Chinese spending is due in part to the country’s long-term military modernization 

and expansion plans, in line with a stated desire to catch up with other leading military 

powers.’40 

O insistente crescimento chinês se deve a geoestratégia do processo de modernização 

pautada na tecnologia de equipamentos mais sofisticados, com enfoque para sistemas de armas 

de longo alcance, de precisão, inteligentes e não-tripulados (TEIXEIRA JUNIOR, 2019) e 

expansão militar a longo prazo, muito em relação ao novo cenário mundial e da ascensão do 

país como uma grande potência mundial e regional.  

A nova política de poder chinesa, acarreta consigo o impacto nos gastos militares de 

seus "concorrentes" e vizinhos como uma forma de acompanhar este crescimento e não 

acarretar em disparidades que possam prejudicar os demais atores do sistema internacional. Por 

conseguinte, a China ao aumentar seus gastos militares para se promover frente à grande 

potência mundial faz com que os gastos dos Estados Unidos estejam em paridade - ou em maior 

volume - que a China. Do mesmo modo, o aumento de gastos vai de encontro à estratégia de 

conquista do Mar do Sul da China para obter controle exclusivo de umas das regiões 

econômicas mais importantes do mundo, o que desencadeia a mesma reação nos demais países 

vizinhos à região no Sudeste Asiático.  

Apesar do crescimento em valores brutos, as despesas militares em relação ao PIB 

chinês mantiveram a linearidade histórica, no patamar de 1,7% e em relação aos gastos totais 

                                                             
37 Ibid. pp 7 
38 Ibid. pp.2 
39  Ibid 
40 WORLD MILITARY SPENDING RISES TO ALMOST $2 TRILLION IN 2020. SIPRI, 2021. 
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do governo, representou uma queda de 0,2% na casa dos 4,7%, menor percentual desde 1989 

quando os dados passaram a ser reportados ao Instituto da Paz de Estocolmo (SIPRI, 2020). 

Além da China, destaque também para o segundo maior gastador da região e terceiro 

lugar no ranking mundial, a Índia com uma despesa de USD 73 bilhões em 2020, aumento de 

2% em relação ao ano antecessor. Tal volumetria deve-se, sobretudo, por questões geopolíticas, 

sobretudo devido às tensões com os vizinhos Paquistão e China, apesar da diminuição de cerca 

de 33% das importações devido a política que visa ampliar a produção doméstica das principais 

armas. O Japão e a Coreia do Sul - também destaque da região – apresentaram aumentos nos 

gastos de 1,2%41 e  4,9%42, respectivamente, apesar de terem redirecionado parte de seus 

orçamentos planejados para tratar adversidades econômicas caracterizadas pelo COVID-19 

(SIPRI, 2020). 

A Oceania não possui nenhum representante no ranking dos quarenta maiores 

consumidores mundiais, porém, o maior consumidor da região é a Austrália, com apenas USD 

27,5 bilhões despendidos em 2020, aumento de 5,9% em relação à 2019, porém, em relação às 

despesas totais representou uma queda de 0,3%. Na região, os gastos australianos também são 

impulsionados devido a percepção de ameaça chinesa que tem aumentado cada ano mais seu 

arsenal militar (SIPRI, 2020). A relação comercial entre ambos os países está estremecida desde 

a Austrália solicitar, em 2020 no início da pandemia, uma investigação das origens do vírus 

COVID-19. 

A Europa apresentou crescimento de despesas militares em 4% entre 2020 e 2019, o 

Reino Unido, puxou a balança para cima com um gasto de USD 59,2 bilhões em despesas 

militares com acréscimo de 3% em relação ao ano anterior, porém representando 1% a menos 

das despesas totais governamentais. Seguido de Alemanha (USD 52,8 bi) e França (USD 52,7 

bi), aumento de 5% e 3% respectivamente. A Rússia com crescimento de 3% nas despesas, total 

de USD 66,8 bilhões despendidos, porém, os gastos militares foram menores do que o 

orçamento para o ano, o fator que pode explicar tal situação são as consequências econômicas 

decorrentes da pandemia. Juntos, os quatro países representaram a porcentagem de 11,5% dos 

gastos militares mundiais em 2020 (SIPRI, 2020). 

                                                             
41 SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World Military Expenditure, 2020. pp 2. 
42 SIPRI. Military expenditure by country, in millions of US$ at current prices and exchange rates, 1949-2020    

© SIPRI 2021 
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Em relação aos países da União Europeia, podemos sugerir que a busca pela expansão 

do poderio militar ocorre sob a ótica de equilíbrio do poder econômico com o poder militar, 

frente a política de Donald Trump em relação à OTAN. Dessa forma, a Europa amplia esforços 

para uma aliança de defesa que seja capaz de fazer frente a ofensivas estrangeiras frente ao 

cenário incerto da aliança com a grande potência militar, os Estados Unidos. Outro ponto de 

destaque é que a ampliação dos gastos também vai de encontro à meta imposta aos países 

signatários da OTAN que delimita que o orçamento militar dos países membros devem estar 

em 2% do PIB. 

Na África, houve aumento impulsionado por Chade (31%43), Mali (22%44), Mauritânia 

(23%45), Nigéria (29%46) e Uganda (46%47), em linearidade com o histórico da Região da 

África Subsaariana onde a existência de conflitos armados e tensões políticas é um dos 

principais fatores da volatilidade dos gastos militares desse atores. Como, por exemplo, o 

conflito armado de Sahel envolvendo Mali, Níger, Mauritânia, Burquina Fasso, Chade, 

Camarões e Argélia, com o apoio dos Estados Unidos e França em confronto aos grupos 

jihadistas salafistas rebeldes islamistas argelinos ligados à Al-Qaeda que perdura desde a 

derrota do grupo na Guerra Civil da Argélia em 2002. Os países do continente apresentam as 

maiores taxas de participação nos gastos militares em relação às despesas totais do governo no 

mesmo período. Apesar disso, os relatórios oficiais demonstram tendência de queda nas 

importações da região nos últimos anos. 

Outro ponto relevante é a aumento da competição de fornecedores de armas nesta região 

“várias grandes potências estão usando o fornecimento de armas como uma ferramenta de 

política externa para aumentar sua influência na África Subsaariana”48. A Rússia possui 30% 

deste mercado, enquanto a China 20%, França 9,5% e Estados Unidos 5,4%, segundo dados do 

Instituto da Paz de Estocolmo. 

Ainda sobre o relatório anual disponibilizado pelo Instituto da Paz de Estocolmo, entre 

os três maiores países importadores da região da África, estão a Argélia (4,3% das exportações 

mundiais totais e sexta posição no ranking mundial); Marrocos (0,9% das exportações mundiais 

                                                             
43 SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute.  Trends In World Military Expenditure, 2020. pp 6 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. pp 8. 
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totais e vigésima nona posição no ranking mundial); e Angola (0,5% das exportações mundiais 

totais e trigésima nona posição no ranking mundial). A Argélia e Angola, nos últimos cinco 

anos, aumentaram suas importações de armas em 64% e 843%, respectivamente, em relação ao 

período de 2011 a 2015, enquanto as importações de armas pelo Marrocos diminuíram em 60% 

no mesmo período analisado. Apesar disso, segundo dados reportados pelo Instituto da Paz de 

Estocolmo, as importações da região da África como um todo diminuíram 13% no período de 

2016 a 2020 em relação a 2011 a 2015. 

De todas as Regiões, o Oriente Médio foi o único que como um todo (entre os países 

reportados), apresentou decréscimo de 6,5% nos gastos, destaque de decréscimo para a Arábia 

Saudita, que conforme exposto anteriormente, apresentou decréscimo apurado de 10% a menos 

de despesas em relação ao mesmo período de 2019 (USD 55,5 bi), em contrapartida, devido à 

retração da economia em decorrência a pandemia, houve aumento das despesas militares em 

relação ao PIB, de 7,8% em 2019 para 8,4% em 2020 (SIPRI, 2020). Esta região representa as 

maiores taxas mundiais de despesas militares em relação ao PIB, cinco dos dez países com os 

maiores fardos militares do mundo estão no Oriente Médio, segundo dados do Instituto da Paz 

de Estocolmo: Omã, que gastou 11% de seu PIB nas forças armadas, Arábia Saudita com 8,4%, 

Kuwait 6,5%, Israel 5,6% e Jordânia 5,0%. 

In the four years leading up to Saudi Arabia’s military intervention in Yemen in 2015, 

its military spending grew by 63 per cent to reach an all-time high. Since the start of 

the intervention, however, Saudi Arabia’s military spending has decreased by 37 per 

cent, which can largely be attributed to low oil prices over the period.49 

Em suma, o aumento de gastos militares mundiais segue a linha histórica de crescimento 

ao qual já era projetado antes do fenômeno da pandemia, o que chama atenção neste caso, é 

justamente a linearidade de projeção versus realizado em um período em que muito se 

despendeu em combate ao novo vírus, tanto em recursos médicos e sanitários, recursos 

econômicos e a própria ciência, frente a “corrida das vacinas” e sequenciamento genético do 

vírus.  

CONCLUSÃO 

Em síntese, as despesas internacionais de transferência de equipamentos militares entre 

Estados não denotam características puramente comerciais e econômicas nas relações 

                                                             
49 Ibid. pp 11 
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internacionais. A variação de despesas e orçamentos nesse mercado possui correlação direta 

com o cenário político internacional e o advento de conflitos e tensões entre os atores do 

sistema. 

Observa-se que, os estudos da agenda tradicional de segurança e defesa perdeu 

protagonismo no período pós-Guerra Fria com o alargamento da agenda para securitização da 

segurança humana e, conforme vimos, projetou impacto direto no orçamento dos países 

destinados às mercadorias militares gerando retração nas despesas. Não obstante, o ataque às 

torres gêmeas em 2001 ensejou o recrudescimento da securitização da defesa estatal 

provocando novamente a dilatação dos gastos militares entre os países. Somado a isto, vemos 

a ascensão crescente da China como grande adversário estadunidense não apenas na região 

asiática como também ganhando proeminência em âmbito internacional. Desse modo, diante 

da teoria de autores realistas, a expansão do poderio militar de um ator do sistema internacional 

será acompanhada pelo alargamento das despesas de demais atores devido à lógica das relações 

de forças e poder. Crescimento este que segue uma linha ascendente desde 2001 e é percebido 

até a contemporaneidade. 

Tal linearidade de recursos e despesas demonstra que, apesar da vitória estadunidense e 

ascensão da nova ordem mundial, os Estados Unidos, ainda conflagram uma disputa acirrada 

com um novo polo de poder que se fortaleceu sobretudo a partir de 1996, a China. Em conjunto, 

a volumetria de gastos de ambos os Estados em equipamentos militares, temos mais da metade 

das despesas militares mundiais em 2020. 

Concomitantemente, os resquícios de desordem deixados pelo imperialismo europeu na 

África são sentidos ainda nos dias de hoje com os intensos e incessáveis conflitos militares na 

região, além de um novo agravante com a intensificação de conflitos pela insurgência de grupos 

islâmicos ligados a Al-Qaeda na região do Sahel. Neste cenário, os países do continente 

apresentam as maiores taxas de nos gastos militares em relação às despesas totais do governo 

no mesmo período. Apesar disso, os relatórios oficiais do Instituto da Paz de Estocolmo 

demonstram tendência de queda nas importações da região nos últimos anos.  

Em contrapartida, o novo cenário trazido pela globalização ensejou dois novos fatores 

que contribuíram para a volumetria de despesas do setor na atualidade. O primeiro é advento 

da geoideologia do Atlantismo, que, com a tentativa de difusão da ideologia neoliberal por todo 

o planeta causou o chamado “Choque de Civilizações” de Samuel Huntington (1993), que, 

assim como o marco dos atentados de 11 de setembro, trouxe um novo modelo de confronto ao 
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mundo, que teve impacto significativo no Oriente Médio, região que representa as maiores 

despesas militares em relação ao PIB. O segundo fator é a intensificação do comércio 

internacional que abriu margem para maiores instabilidades geopolíticas em regiões de rotas 

comerciais estratégicas do globo, como, por exemplo, a região do mar do sul da China, canal 

de passagem de um terço de todo o comércio mundial. 

Não obstante, as regiões que possuem certo grau de conflito apresentam tendência de 

maior nível de interesse das grandes potências – como Estados Unidos, China e Rússia – que 

travam competições estratégicas, políticas e comerciais entre si, visando ampliação de poder e 

influência, além de conflagrar novos mercados nesta indústria, em conformidade ao constatado 

nas regiões da África Subsaariana e Sudeste Asiático. 

Mesmo após o colapso da antiga União Soviética e consequente vitória estadunidense e 

da nova ordem mundial, percebemos que as intervenções militares dos Estados Unidos no 

mundo não cessaram, em contrapartida ao prenuncio da “paz mundial democrática” que era 

premeditada pelo mundo globalizado. Tal fato infere que o “grande porta-voz da paz, liberdade 

e segurança humanitária” age em discordância ao próprio discurso se mostrando o principal 

desestabilizador do sistema internacional em um contínuo movimento em busca da 

consolidação e reafirmação do país como hegemonia, visando maior proeminência econômica, 

militar e política entre os demais atores do sistema, neste sentido, poderíamos adentrar ao 

conceito do “caos criativo” e das guerras hibridas invocadas por Korybko (2018), para 

analisarmos a estratégia desestabilizadora utilizada pelos Estados Unidos, entretanto, este é 

assunto para um segundo estudo. 

Cabe ressaltar que, muito do alargamento das despesas militares percebidas ano a ano 

deve-se também ao fato do avanço tecnológico na produção de novas armas que ganham 

proeminência neste mercado. Com as novas tecnologias as mercadorias ficam cada vez mais 

dispendiosas, aumentando ainda mais os valores despendidos pelos Estados para não ficarem à 

margem dos demais atores internacionais numa tentativa de igualar as forças de poder em um 

Sistema Internacional Anárquico.  

 

 

 

 



33 
 

ANEXOS 

Tabela 1: 

Ranking dos 5 

maiores exportadores 

mundiais 

Participação 

das exportações 

no comércio 

internacional  

Variação em 

relação ao 

período 

anterior  

 

Destinos 

Posição  Países (2016-2020)  (2011-2015) 1º 2º 3º 

1º Estados 

Unidos 

37% 15% 

 

Arabia 
Saudita(24%) 

Austrália (9.4%)  Coreia do Sul 
(6.7%) 

2º Rússia 20% -22% India (23%) China (18%) Argélia (15%) 

3º França 8,2% 44% India (21%)  Egito (20%)  Qatar (18%) 

4º Alemanha 5,5% 21% Coreia do Sul 
(24%) 

Argélia (10%)  Egito (8.7%) 

5º China 5,2% -7,8% Paquistão (38%) Bangladesh 
(17%)  

Argélia (8.2%) 

Tabela 1. Maiores exportadores de armamentos militares internacionais. 

Fonte:SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2021 
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Tabela 2: 

Posição  Empresa País Sede Vendas (US$)* 

1º Lockheed Martin Corp. Estados Unidos 53230 

2º Boeing Estados Unidos 33580 

3º Northrop Grumman Corp. Estados Unidos 29220 

4º Raytheon Estados Unidos 25320 

5º General Dynamics Corp. Estados Unidos 24500 

6º AVIC China 22470 

7º BAE Systems Reino Unido 22240 

8º CETC China  15090 

9º NOTINCO Group China 14540 

10º L3Harris Technologies Estados Unidos 13920 

Tabela 2. Ranking das maiores empresas produtoras de armas e serviços militares no mundo, 2019. 

Fonte:SIPRI Arms Industry Database, Dec. 2020. 

*Valores expressos em USD milhões 
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Tabela 3: 

Ranking dos 5 

maiores importadores 

mundiais 

Participação das 

importações  no 
comércio 

internacional  

Variação em 

relação ao 
período 

anterior  

 

Fornecedores 

Posição  Países (2016-2020)  (2011-2015) 1º 2º 3º 

1º Arabia 

Saudita 

11% 61% 

 

Estados Unidos 
(79%) 

Reino Unido 
(9.3%)  

França (4,0%) 

2º India 9,5% -33% Rússia  (49%) França (18%) Israel (13%) 

3º Egito 5,8% 136% Rússia (41%)  França (28%)  Estados Unidos 
(8.7%) 

4º Austrália 5,1% 41% Estados Unidos 
(69%) 

Espanha (21%) Suíça (3.4%) 

5º China 4,7% 5,5% Rússia (77%) França (9.7%)  Ucrânia (6.3%) 

Tabela 3. Maiores importadores de armamentos militares internacionais. 

Fonte:SIPRI Arms Transfers Database, Mar. 2021 

 

Tabela 4: 

País Despesa em 2020 (USD) % em relação ao total 

mundial 

Estados Unidos  $ 778 b 40% 

China $ 252 b 13% 

India $ 72,9 b 4% 

Rússia $ 61,7 b 3% 

Reino Unido $ 59,2 b 3% 

Tabela 4. Maiores gastos militares internacionais, por países. Valores expressos em USD b. 

Fonte:SIPRI Military Expenditure Database, Apr. 2021 
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Gráfico 1: 

 

Gráfico 1. Crescimento do PIB EUA x China (1960-2019) USD b. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do World Bank, 2021 

 

Gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Comparativo de Despesas militares EUA x China (1990-2020) USD m. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIPRI, Military expenditure by country, in constant (2019) 
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Gráfico 3: 

 

Gráfico 3. Crescimento do PIB Chinês (1960-2019) USD b. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do World Bank, 2021 

 

Figura 1: 

 

Figura 1. Valores expressos em USD b. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIPRI Military Expenditure Database, Apr. 2021 
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Figura 2: 

 

Figura 2. Valores expressos em USD b. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIPRI Military Expenditure Database, Apr. 2021 
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