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Armas Pequenas e Grandes Negócios:
Produtos e Produtores

Esse capítulo estabelece um estudo abrangente da produção mundial de armas pequenas. O estudo analisa
a indústria mundial de armas pequenas em termos de distribuição geográfica e suas principais tendências,
e estima o valor e o volume atual da produção global.
A indústria de armas pequenas é o setor mais expandido da indústria de defesa mundial. O número de
fabricantes legais parece ter aumentado nas últimas duas décadas, de menos de 200 fábricas em 1980, para
mais de 600 hoje em dia. Pelo menos 95 países têm a capacidade de encarregar-se da produção legal de
armas pequenas, e esses números seriam maiores se os fabricantes ilegais fossem incluídos. Mais da metade
dos fabricantes mundiais está situada nos Estados Unidos. O aumento do número de fábricas que produzem
armas pequenas se explica devido à difusão da produção licenciada para mais regiões e países, e devido à
ascensão de inúmeros de pequenos fabricantes especializados.
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Figura 1.2. A distribuição global dos países fabricantes de armas pequenas, 2000.
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Enquanto o número de fabricantes vem crescendo, o tamanho absoluto da indústria e o volume total de sua
produção na verdade diminuiu. Segundo as estatísticas disponíveis, pelo menos 347 milhões de armas
pequenas foram fabricadas entre 1945 e 2000. Ainda que as estimativas da produção mundial não possam
ser verificadas, parece que, durante os anos de 1980 à 1998, a produção mundial foi em média de
6,3 milhões de armas pequenas por ano. Contudo, no ano de 2000, a produção foi de cerca de 4,3 milhões
de armas de fogo, e pelo menos 75% dessas armas foram fabricadas nos Estados Unidos, para atender
principalmente às necessidades do mercado interno.
Estima-se que o valor da produção mundial de armas pequenas em 2000 é de ser equivalente a, pelo
menos, US$ 1,4 bilhão. O valor da produção mundial de munições, de todos os tipos e calibres, é de
aproximadamente 15 bilhões de unidades, e movimentou, ao menos, US$ 2,6 bilhões. O valor acumulado
da nova produção de armas pequenas e munições em 2000 tem o valor de pelo menos US$ 4 bilhões, e
esse número está certamente abaixo da realidade.
A indústria mundial de armas pequenas pode ser dividida em quatro categorias principais, de acordo com
o valor e o volume da produção. Pelo menos três países se qualificam como produtores principais: China,
Rússia e Estados Unidos. Outros 20 países, em sua maioria na Europa e na Ásia, são produtores de médio
porte. Aproximadamente 30 países são produtores de pequeno porte. Pelo menos outros 40 países têm
alguma capacidade de produção, mas não podem ser avaliados por falta de informação.
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Mapa 1.1 Os fabricantes legais de armas pequenas do mundo

Nos Estados Unidos, por exemplo, se concentra mais da metade dos fabricantes mundiais legais de armas
pequenas. Contudo, a produção de armas pequenas representa uma parte secundária da economia
americana, empregando 16.770 pessoas e enviando carregamentos de armas e munições no valor de
US$ 2 bilhões em 1997. A redução da demanda, combinada ao aumento do número de fornecedores, gerou
um mercado muito competitivo, e firmas igualmente bem estabelecidas na América do Norte estão
enfrentando dificuldades financeiras.
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O mesmo acontece em muitas outras regiões, tal como na América do Sul, região que concentra produtores
de pequeno e médio porte. Seus produtos servem, principalmente, aos mercados domésticos, e praticamente
a maioria de suas exportações é destinada a civis nos Estados Unidos. Na Europa Ocidental, a produção é
distribuída entre um número de fabricantes de médio porte, principalmente voltada para a exportação para
países como a Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Itália. Na Europa Central e Oriental se encontram
também vários produtores de médio porte. A maior exceção da Europa é a Rússia, um fabricante importante
de armas pequenas sobre o qual se sabe pouco. No Oriente Médio, na África Sub-Sahariana, no Sul e Sudeste
da Ásia, Ásia Oriental e no Pacífico, pouco se sabe a respeito dos nomes dos fabricantes e seus produtos.
A produção ilícita de armas pequenas existe em pelo menos 25 países. Em algumas regiões, como o Sul da
África, Sul e Sudeste da Ásia, a produção ilícita é uma alternativa bem estabelecida. As esporádicas
informações disponíveis e recolhidas sobre o número de armas ilícitas, com dados de países como Brasil
e África do Sul, indicam que as armas de fogo de fabricação caseira representam entre 3% e 16% das armas
ilegais. Os produtores ilícitos facilitam para que qualquer pessoa obtenha armas mais sofisticadas e letais
jamais disponíveis antes. A natureza altamente competitiva do mercado mundial de armas pequenas, em
conjunto com os números crescentes de produtores, pode enfraquecer os esforços da comunidade
internacional de tentar resolver o problema da proliferação das armas pequenas.
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