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1 INTRODUÇÃO
A contribuição do setor espacial para o atual estágio do desenvolvimento
humano é indiscutível. As nações serão cada vez mais dependentes do domínio do
espaço e das possibilidades criadas pelas telecomunicações, pelos satélites e demais
tecnologias posicionadas na órbita terrestre. Um programa espacial pode proporcionar
ao país o desenvolvimento de sua economia, criar condições para que o mesmo amplie
sua capacidade de negociação e persuasão, oferecendo meios de defesa de sua
soberania e expandindo sua área de influência e liderança política, cultural e
econômica.
Este estudo tem como objetivo apresentar subsídios que evidenciem essa
necessidade e a viabilidade da realização de investimentos em todo o setor espacial,
tendo em vista que essa indústria é um dos propulsores tecnológicos e de pesquisa
capazes de organizar a cadeia produtiva nacional e ampliar o mercado de bens e
serviços com alto valor agregado.

1.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA
Historicamente, as atividades ligadas ao setor espacial têm sido estratégicas
para diversos países e tem como alguns de seus principais impulsionadores a
exploração espacial e as aplicações em ciência e segurança.
As atividades ligadas à exploração espacial tiveram sua origem na década de
1950, particularmente no ano de 1957, quando a então União Soviética lançou o
primeiro satélite ao espaço, o Sputnik. A importância e as implicações desse feito só
foram consideradas – principalmente pelos Estados Unidos e URSS, antagonistas
durante o período da Guerra Fria – após a constatação de que esses artefatos
espaciais poderiam ser uma ferramenta estratégica de obtenção de imagens de
qualquer território, sem que isso representasse uma ameaça para seus vetores.
Na última década, o número de atores públicos e privados ao redor do mundo
envolvidos em atividades espaciais aumentou consideravelmente, intensificando o
desenvolvimento dessa indústria relativamente recente. A economia espacial engloba
uma série de produtos, serviços e tecnologias derivadas principalmente das pesquisas
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e desenvolvimentos realizados ao longo dos anos por entes governamentais. Muitas
das tecnologias desenvolvidas ou derivadas de pesquisas na área puderam ser
aplicadas em larga escala, proporcionando serviços como navegação, comunicações,
meteorologia e observação da Terra, assegurando uma expansão nas aplicações em
áreas como controle de tráfego aéreo, transportes, gestão dos recursos naturais,
agricultura, monitoramento das alterações climáticas e ambientais, entretenimento,
dentre outras. O setor espacial pode ser considerado cada vez mais como um fator de
crescimento e desenvolvimento econômico sustentável, e uma ferramenta importante
de bem-estar social.
Durante esse período de evolução das tecnologias ligadas ao setor espacial
apenas um seleto grupo de países desenvolveu as ferramentas necessárias para o
acesso e a exploração do espaço, contudo, o quadro de países que passaram a dispor
de infraestruturas próprias de recepção de dados vem crescendo, sendo que cerca de
40 deles já possuem a capacidade de controle dos seus satélites de comunicações.
Nos dias atuais, oito nações já dispõem das tecnologias necessárias para o acesso
autônomo ao espaço, sendo que esse grupo poderá ganhar novos membros nos
próximos anos. Se for observado o período compreendido entre 1999 e 2009, constatase que número de países que adquiriram a capacidade de produção de satélites
próprios de reconhecimento e observação da Terra dobrou. Nos últimos anos, as
nações emergentes expandiram sua presença e relevância no contexto internacional,
incluindo o setor espacial. Embora esses países possuam indústrias menores que a dos
Estados Unidos e da Europa, alguns deles, como China e a Índia, já tem consolidadas
as competências científicas e tecnológicas requisitadas para a construção de satélites e
de acesso ao espaço por meio de foguetes e lançadores.
Esse aumento do interesse em atividades ligadas ao setor se justifica pelo
mercado potencial de produtos e serviços e que podem ser atrelados ao
desenvolvimento econômico e social dessas nações. A necessidade constante de
soluções para muitos dos problemas encontrados pelas sociedades modernas poderá
ter nas tecnologias espaciais uma ferramenta de auxílio na elaboração de propostas e
mecanismos de resolução desses objetivos.

4

Ao longo dos anos, a cadeia produtiva que envolve o setor espacial passou a
representar um importante fator econômico em diversas sociedades, tendo em vista o
aumento da dependência das atividades, dos produtos e dos serviços espaciais,
tornando-o um catalisador para o desenvolvimento econômico e social dos países. No
caso do Brasil, embora o ainda haja um longo caminho a se percorrer para que o país
alcance o pleno aproveitamento dessas oportunidades, o reconhecimento da
importância dessa área para o desenvolvimento nacional já foi apresentado pela
Estratégia Nacional de Defesa, e deverá impulsionar toda a indústria, direta ou
indiretamente ligada à área.
Diante do quadro de possibilidades apresentadas pelo setor e considerando
historicamente as condições socioeconômicas do país, seria viável, por meio de
investimentos públicos ou através de incentivos econômicos ao setor privado, a
aplicação de recursos no desenvolvimento de uma indústria espacial no Brasil?

1.2 OBJETIVOS

Tomando como base o problema de pesquisa, apresentam-se, na sequência, os
objetivos a serem alcançados no trabalho de conclusão de curso.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral do trabalho de conclusão de curso é, através dos dados obtidos
por meio das diversas pesquisas ligadas ao tema, demonstrar que, mesmo
movimentando valores inferiores a outras indústrias – como energia, aviação, material
bélico, etc. –, a aplicação de recursos, tanto públicos quanto privados, na evolução e
fortalecimento do setor espacial pode proporcionar o desenvolvimento econômico.
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1.2.2 Objetivos específicos

De forma a atingir e complementar o objetivo geral apresentam-se alguns
objetivos específicos a serem alcançados no decorrer do trabalho:
- Realizar um levantamento histórico da evolução das atividades espaciais,
tanto no Brasil como no mundo;
- Demonstrar, através dos levantamentos feitos, que os investimentos
realizados na área oferecem retornos vantajosos para os países, principalmente com
relação a produtos e serviços prestados ao setor público e à sociedade em geral;
- Destacar que as inovações e pesquisas ligadas ao setor podem gerar spinoffs importantes para o desenvolvimento do país;
- Evidenciar a perspectiva de crescimento apresentado pela indústria
espacial.

1.3 JUSTIFICATIVA
A importância do tema proposto consiste da necessidade de explorarmos as
potencialidades oferecidas pelo setor espacial para o desenvolvimento econômico,
científico e tecnológico brasileiro. A carência de dados e referências nacionais para o
assunto deixam uma lacuna no momento da formulação de ações ligadas ao setor.
Essas fontes são de extrema importância para o processo decisório, pois podem
evidenciar a viabilidade da aplicação de recursos para o desenvolvimento dessa
indústria e auxiliar no planejamento político e econômico para as atividades espaciais.
Por se tratar de um setor com um elevado nível de especialização e uso
intensivo de tecnologia, torna-se de extrema relevância o investimento nas diversas
etapas e processos envolvidos, pois os ganhos oriundos das pesquisas e produtos
derivados, direta ou indiretamente, dessa atividade podem gerar ganhos consideráveis
à sociedade – através dos produtos e serviços –, às universidades – através do
conhecimento científico e tecnológico – e ao Estado brasileiro – principalmente pelo
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domínio das tecnologias sensíveis e estratégicas para a segurança e prestação de
serviços essenciais ao país.

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como indicado na introdução deste trabalho, seu objetivo principal foi analisar a
importância da indústria espacial como mecanismo de desenvolvimento econômico. A
partir dessa análise, procura-se responder à seguinte questão: seria viável, por meio de
investimentos públicos ou através de incentivos econômicos ao setor privado, a
aplicação de recursos no desenvolvimento de uma indústria espacial no Brasil?
Desta forma, o trabalho apresentado baseia-se num estudo qualitativo do tema.
Uma avaliação qualitativa é evidenciada pelo seu fator descritivo, conduzindo os
estudos à análise e compreensão de fatos e fenômenos, em contrapartida à avaliação
quantitativa, no qual predominam as mensurações dos objetos de pesquisa.
Pode-se dividir a pesquisa também quanto ao seu caráter descritivo e
exploratório. Descritivo, porque tem por objetivo levantar percepções e expectativas
acerca da importância da escolha – dentre outras opções – da indústria espacial como
mecanismo singular de desenvolvimento. Exploratória porque, embora haja um número
considerável de informações a respeito dessa indústria, não se verificou a existência de
estudos direcionados sob a perspectiva econômica que abordam a relação de como
ocorreu o desenvolvimento da indústria espacial no mundo e de que forma pode-se
aproveitar esse exemplo na construção de uma indústria nacional sólida.
Mesmo sendo a pesquisa definida primeiramente como descritiva a partir de
seus objetivos, acaba por proporcionar uma perspectiva diferente do problema, o que a
aproxima da pesquisa exploratória.
Quanto aos meios de construção do trabalho, a pesquisa foi fundamentalmente
bibliográfica e documental. Bibliográfica porque se utilizou, na pesquisa, material de
vários autores, enfocando principalmente temas como as tecnologias utilizadas por
essa indústria, a evolução dos investimentos na área e as perspectivas para o setor.
Também foram utilizados materiais obtidos em jornais, revistas e internet. A
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investigação será também documental, porque se valerá de documentos fornecidos por
órgãos e instituições – públicas e privadas – ligadas ao setor espacial.
Os dados para elaboração desse trabalho foram obtidos da seguinte maneira:
- Pesquisa bibliográfica: realizada em livros, periódicos especializados, além de
outras publicações, com dados relacionados ao assunto em estudo;
- Pesquisa documental: realizada principalmente nos arquivos de organizações
como OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e Agência
Espacial Brasileira;
O trabalho desenvolve-se basicamente em três etapas:
- Levantamento dos aspectos históricos do setor espacial;
- Visão global da indústria espacial;
- Perspectivas para a atividade espacial brasileira.
Num primeiro momento, será descrito o contexto em que se desenvolveu as
atividades ligadas ao setor espacial, destacando-se os principais atores envolvidos no
processo de desenvolvimento cientifico-tecnológico do setor. Através das pesquisas
bibliográficas e documentais, será observada a dinâmica evolutiva dessa área, através
do qual, serão evidenciadas as características que levaram essa indústria a assumir um
papel estratégico para o desenvolvimento de determinadas nações.
A etapa seguinte terá por objetivo caracterizar a indústria espacial em termos
gerais, apresentando o rol de países que possuem atividades ligadas ao setor, bem
como, os indicadores que identificam essa indústria como um setor em ascensão. Os
documentos

utilizados

para

essa

pesquisa

são

oriundos

principalmente

de

organizações externas, como OCDE, tendo em vista que já existe uma estruturação
maior em torno das atividades espaciais nesses países. Através desses indicadores,
será evidenciado que o incentivo aos investimentos públicos ou privados para o setor
poderão trazer benefícios não somente econômicos, mas científicos, tecnológicos e de
bem-estar social de maneira geral.
Por fim, será caracterizada a atual fase da indústria espacial brasileira e as
perspectivas levantadas pelo Plano Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). Através
de um comparativo entre o estabelecido na etapa dois e os objetivos elencados pelo
PNAE, será possível identificar se as metas estabelecidas para o setor estão em
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consonância com as possibilidades apresentadas por essas atividades ao redor do
mundo.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 HISTÓRICO DAS ATIVIDADES ESPACIAIS NO MUNDO

Os conhecimentos e atividades ligadas ao espaço exterior são, possivelmente,
tão antigos quanto à própria humanidade, pois, já na antiguidade histórica, pode-se
observar que várias civilizações já possuíam a capacidade de descrever e prever com
surpreendente precisão a dinâmica dos corpos celestes. Contudo, até o fim da Idade
Média, esse conhecimento permaneceu obscuro e sem grandes evoluções nas teorias
que descreviam o universo.
Na Europa, foram desenvolvidas as leis físicas capazes de explicar a mecânica
dos corpos celestes – inclusive a própria Terra –, demonstrado que os objetos materiais
com que convivemos na superfície da Terra estão sujeitos a essas mesmas leis. Após
esse período, o conhecimento científico da natureza vem aumentando de forma
exponencial e possibilitando sua aplicação nos mais diversos campos da atividade
humana. Acredita-se que no final do século XVII já havia os conhecimentos de física
necessários para analisar a dinâmica de voo de um objeto rumo ao espaço exterior,
sendo possível realizar uma estimativa da propulsão exigida para o lançamento.
Embora o conhecimento teórico existente possibilitasse almejar tais objetivos,
desenvolver um veículo e lançá-lo ao espaço estava aquém da tecnologia disponível
para a época.
Segundo Nascimento (2013, p. 30), somente no século XX as atividades ligadas
ao desenvolvimento da tecnologia espacial ganharam força e alcançaram novos
patamares, merecendo destaque os pioneiros Konstantin E. Tsiolkovsky, Robert H.
Goddard e Hermann Oberth. Trabalhando de forma independente e com recursos
escassos esses indivíduos foram capazes de solucionar diversos problemas de
engenharia e demonstrar que em algum momento futuro foguetes de propulsão química
seriam capazes de levar cargas úteis ao espaço.
De maneira geral, a possibilidade de emprego militar dos foguetes é que
despertou o interesse dos governos da Alemanha, da URSS e dos EUA, como pôde ser
observado durante a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento dos foguetes de
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propulsão líquida V1 e V2 pelo governo alemão. Terminado o conflito, EUA e URSS
usufruíram dos conhecimentos e da experiência alemã em seus programas de
desenvolvimento de artefatos militares, cujos foguetes seriam utilizados posteriormente
na exploração do universo exterior.
Em 4 de outubro de 1957, ocorreu o lançamento do primeiro satélite artificial da
Terra, o Sputnik 1, determinando o início da Era Espacial. Esse objeto de alumínio
possuía 58 cm de diâmetro e tinha 84 kg de massa. Entrou em órbita entre 230 e 942
km de altitude, dispondo apenas de mecanismos básicos e um transmissor de rádio.
Pouco tempo após o lançamento do primeiro Sputnik, a URSS pôs em órbita o segundo
satélite, com cerca de 500 kg e com um animal como tripulante. O segundo país a
lançar um artefato espacial com sucesso foram os EUA, que em 31 de janeiro de 1958,
lançaram seu Explorer 1, de 8 kg. Tendo em vista que as tecnologias utilizadas eram
ainda muito rudimentares, ao tempo de utilização efetiva desses satélites precursores,
de modo geral, não passava de poucas semanas.
O primeiro objeto humano a entrar em contato outro corpo celeste foi a sonda
Luna 2, lançada pela URSS em setembro de 1959 e, já no mês de outubro, a
humanidade pode observar as imagens da face oculta – pela perspectiva dos
observadores da Terra – da superfície da Lua. Segundo Carleial (1999, p. 2), no ano de
1960, somente os EUA haviam lançado três satélites, sendo um meteorológico, um de
navegação e um de comunicações. Ao término daquele mesmo ano, 44 satélites já
estavam posicionados em órbita. Em abril de 1961, apenas três anos e meio após o
lançamento do primeiro artefato ao espaço, a URSS surpreendeu o mundo com voo
orbital de Yuri A. Gagarin, a bordo da Vostok 1, desencadeando uma nova,
impressionante e custosa era da exploração espacial, resultando no pouso do primeiro
homem na Lua.
O início da corrida espacial teve como precursores a URSS e os EUA, que
inicialmente eram os únicos possuidores das tecnologias de lançamento necessárias
para a exploração espacial, pois a construção dessas plataformas era extremamente
dispendiosa e dubitável, dado que estava então profundamente atrelada à necessidade
de desenvolvimento de mísseis balísticos de longo alcance. O lançamento do Sptunik 1
marca uma reviravolta na perspectiva da opinião pública nos EUA frente a exploração
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do espaço, no qual o tema era considerado em setores governamentais como uma
disputa entre diferentes grupos das Forças Armadas. A repercussão popular por
resultados, ocasionadas pelo êxito soviético, impulsionou os EUA a reverem seu
planejamento diante do assunto, ocasionando, posteriormente, a criação da National
Aeronautics and Space Administration – NASA –, fundamentada nos centros de
pesquisa e equipes técnicas já disponíveis. Em consequência disso, houve um esforço
nacional para expandir e qualificar o ensino de matemática e ciências.
Nos demais países do globo, o desenvolvimento desse setor ocorreu de forma
variada. Para Carleial (1999, p. 3), países como Alemanha e o Japão, estavam
impossibilitados de desenvolverem várias tecnologias devido às restrições internas e/ou
externas relacionadas a armamentos, tendo em vista que ambos os países saíram
derrotados na Segunda Guerra Mundial. Essas restrições geraram atrasos no
desenvolvimento da indústria espacial em determinados setores dessas nações que,
contudo, não foram motivos para que os mesmos evoluíssem e se colocassem na
vanguarda desse setor atualmente. No caso da Grã-Bretanha, houve uma postura mais
discreta com relação ao programa espacial, sendo reflexo de sua postura diante da
Aliança do Atlântico.
De acordo com Carleial (1999, p. 23), diferentemente desses países, a França
manifestou-se resoluta em envolver-se nos planos e programas internacionais europeus
e a desenvolver suas capacidades próprias e, em 1962, criou o Centre National
d’Études

Spatiales

–

CNES

–,

garantindo

investimentos

para

pesquisas,

desenvolvimento e industrialização. Em um intervalo de seis anos, a França pôs em
órbita nove pequenos satélites, dois em parceria com a agência espacial norteamericana e sete com lançador próprio. No ano de 1968 criou sua base de lançamentos
na Guiana Francesa, tendo em vista a posição favorável daquela localidade para o
lançamento de foguetes. Outros países da Europa ocidental começaram a participar
efetivamente de projetos espaciais somente quando se consolidou a Comunidade
Europeia e formou-se a Agência Espacial Europeia – ESA. Conforme Carleial (1999, p.
4), o Canadá desenvolveu sua indústria de satélites dispondo de outros países para
fazer os lançamentos. Apesar das dificuldades econômicas e do isolamento
internacional, a China e mais tarde a Índia, desenvolveram programas espaciais
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autônomos e extremamente exitosos. A China criou um conjunto de foguetes e pôs em
órbita seu primeiro engenho em 1970, lançando, desde então, uma série de satélites,
muitos dos quais recuperáveis após manobra de reentrada na atmosfera. A Índia seguiu
o mesmo caminho, produzindo satélites para aplicações científicas, tecnológicas e
utilitárias, que foram postos em órbita a partir de 1975 por foguetes estrangeiros e
indianos.
Nos últimos anos, o número de países que desenvolveram alguma espécie de
programa espacial aumentou consideravelmente e a disputa entre essas nações cedeu
espaço à cooperação internacional – embora isso não ocorra em áreas com tecnologias
sensíveis – e à concorrência industrial. O uso de sistemas de satélites para aplicações
rentáveis – entre eles os satélites de telecomunicações, de georreferenciamento, de
produção de imagens, etc. – obteve um crescimento considerável, com investimentos
de bilhões de dólares e perspectiva de expansão.
Para Carleial (1999, p. 4), a conquista do espaço foi progressiva, porém, tendo
em vista as adversidades impostas pelo universo exterior, pode-se considerar que os
avanços tecnológicos foram bastante rápidos e significativos. No princípio, apenas
alguns astronautas isolados circundaram a Terra a bordo das naves Vostok e Mercury,
evoluindo posteriormente grupos de dois ou três indivíduos, em missões cada vez mais
longas. No ano 1961, o presidente dos EUA anunciou como objetivo para antes do final
daquela década explorar a Lua com astronautas, sendo que, em poucos anos, a 20 de
julho de 1969, Neil A. Armstrong e Edwin E. Aldrin Jr., da Apollo 11, os mesmos
estavam pousando em nosso satélite. O programa Apollo terminou em 1972 e, desde
então, nenhum astronauta realizou um retorno à Lua. Quanto aos soviéticos, não houve
a efetivação de seus planos de enviar naves tripuladas à Lua, realizando apenas
coletas de rochas lunares com o módulo de regresso da nave automática Luna 16.
Pela perspectiva científica, o estudo contínuo dos corpos celestes em nosso
Sistema Solar por naves não tripuladas é um dos grandes marcos de nossa civilização.
Após a URSS pousar a sonda Luna 9 na superfície de nosso satélite, no início de 1966
e, posteriormente, colocar outra sonda em órbita da Lua, os EUA também realizaram
com sucesso ou pouso da primeira nave da série Surveyor, e puderam obter imagens
completas de toda a superfície lunar com os satélites Lunar Orbiter. Além dessas
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missões, buscou-se alcançar os corpos celestes mais próximos. A sonda Venera 3,
enviada pela URSS em 1965, foi o primeiro artefato humano a colidir com o planeta
Vênus que, pouco tempo depois, em 1967, receberia a sonda Venera 5, responsável
por transmitir dados à medida que penetrava nas elevadas temperaturas e pressões da
atmosfera do planeta. Somete no ano de 1970 houve sucesso no pouso de uma sonda
na superfície do planeta Vênus, realizado pela Venera 7.
Se por um lado a URSS direcionava sua atenção para Vênus, os EUA
procuraram priorizar o planeta Marte e, em 1965, a sonda Mariner 4 transitou próximo
ao mesmo, enviando algumas imagens da sua superfície. Em 1971, o obitador Mariner
9 aprofundou nossos conhecimentos acerca do planeta Marte ao coletar dados
científicos e imagens feitas de toda a superfície, demonstrando as peculiaridades de
nosso planeta vizinho.
Segundo Carleial (1999, p. 5), dado o sucesso das missões realizadas, a URSS
buscou beneficiar-se desse cenário e, em 1971, colocou dois orbitadores de grande
porte na órbita marciana, sendo que essas mesmas sondas teriam como objetivo se
separar em módulos e realizar o pouso na superfície do planeta. Conforme Carleial
(1999, p. 10)
A exploração desses planetas vizinhos prosseguiu
com missões mais complexas. As naves Viking (1976)
procuraram e não encontraram processos bioquímicos no
solo marciano. Bem mais recentemente a nave Magalhães,
em órbita de Vênus, mapeou por radar toda a superfície do
planeta. Também houve grandes fracassos, como a perda
de um par de naves soviéticas enviadas a Marte (pelo menos
uma delas vítima de falha humana no envio de
telecomandos) e a mais recente e ainda misteriosa perda do
Mars Orbiter, dos EUA, que custara centenas de milhões de
dólares. Atualmente o Mars Global Surveyor, um novo
observador orbital, transmite imagens de alta resolução da
superfície marciana, onde pousou com sucesso o pequeno
veículo Pathfinder. O planeta Mercúrio só foi visitado em
duas passagens da sonda imageadora Mariner 10, lançada
em 1973. Os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e
Netuno, bem como os satélites desses planetas, receberam
bastante atenção desde o final da década de setenta, da
parte de naves norte-americanas das séries Pioneer e
Voyager, que fizeram muitas descobertas científicas e
transmitiram imagens impressionantes. A nave Galileo partiu
com grande atraso (em 1989) para uma nova fase da
exploração de Júpiter e foi prejudicada pela falha de sua
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antena principal. Não obstante, a longa missão teve sucesso.
Em 1995 transmitiu dados captados por um módulo que se
separou do corpo principal da nave e mergulhou na
atmosfera do planeta. A nave Cassini-Huygens, lançada em
1997, empreendimento conjunto NASA/ESA, deverá chegar
a Saturno e ao seu satélite Titã em 2004. (CARLEIAL,1999,
p. 10)

Além de planetas e satélites, a exploração espacial tem abrangido diversos
outros campos do universo e, através de telescópios e sensores, foram observados os
sinais provenientes de todo o Universo, particularmente no espectro de radiação às
quais a atmosfera terrestre não possibilita a transposição. Várias sondas foram
lançadas com a missão de coletar dados de nossa estrela, cometas, asteroides e uma
série de outros corpos celestes e fenômenos espaciais.
Cabe salientar que de 1958 até os dias atuais houve uma considerável evolução
tecnológica e um importante desenvolvimento industrial na área, concomitantemente ao
grande progresso científico. O mundo contemporâneo seria drasticamente diferente
caso as tecnologias espaciais e os sistemas de satélites não existissem. Embora uma
grande parcela desses empreendimentos tenha a contribuição de empresas privadas,
ainda

é

predominante

internacionalmente

a

participação

governamental

nos

investimentos espaciais, não somente nas tecnologias de emprego militar – como
vigilância, navegação e comunicações – mas também nas que possuem emprego para
a sociedade como um todo como, por exemplo, monitoramento ambiental, gestão dos
recursos naturais, controle de deslocamentos populacionais, segurança da população
civil, telecomunicações, etc. Alguns serviços comerciais de lançamento por meio de
foguetes já estão sendo executados por meio da iniciativa privada, ao lado das
telecomunicações por satélites e a indústria produtora de equipamentos e sistemas
espaciais como um todo.

2.2 O PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

O Brasil teve seus primeiros contatos com as pesquisas espaciais por volta de
1956, após um acordo com os Estados Unidos para a criação, no arquipélago de
Fernando de Noronha, de um centro de rastreamento das transmissões das cargas
úteis dos foguetes lançados da base de Cabo Canaveral. Contudo, com o surgimento
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da NASA em 1958 e a evolução da potência de transmissão dos artefatos espaciais
tornaram a estação brasileira desnecessária e, após quatro anos de atividades, o
programa foi encerrado. A partir de 1961, o país destinou recursos para a formação de
cientistas na área espacial e a iniciou a construção de institutos de pesquisa e centros
de lançamento, culminando, em 1979, segundo Nascimento (2013, p. 51), na Missão
Espacial Completa Brasileira (MECB). O programa envolvia o planejamento e
construção de um campo de lançamento de foguetes em área remota, o
desenvolvimento e construção de um veículo capaz de orbitar satélites e o
desenvolvimento e construção, através do INPE, de dois Satélites de Coleta de Dados
ambientais (SCD-1 e SCD-2) e dois para sensoriamento remoto (SSR-1 e SSR-2). O
centro de lançamento seria instalado em Alcântara, no Maranhão, com posição próxima
a linha do Equador, considerado um local singular para o lançamento de foguetes
espaciais. O programa espacial foi um empreendimento que procurou contar com
parcerias internacionais e tinha como objetivos obter a tecnologia de satélites e
foguetes a partir de projetos simples. Contudo, a natureza civil-militar do veículo
lançador dificultou a obtenção de apoio internacional, ocasionando diversos atrasos no
programa.
A dificuldade em manter os níveis de investimentos de recursos necessários ao
MECB e a falta de apoio internacional fez com que o desenvolvimento do primeiro
satélite ocorresse de forma independente do cronograma de progresso na construção
dos foguetes. Segundo Nascimento (2013, p. 60), o Satélite de Coleta de Dados 1
(SCD-1) foi o primeiro a ser construído no Brasil e foi lançado em 1993 por um foguete
americano. Esse atraso foi fruto dos motivos expostos anteriormente, ou seja, uma
parceria internacional não concretizada, aliado a uma conjuntura internacional
inadequada, juntamente com a falta de recursos e objetividade governamental, que
ocasionaram divergências e atrasos nos cronogramas e projetos independentes dentro
de um mesmo programa. É importante ressaltar que a conjuntura econômica nos anos
1980 não era favorável para projetos dessa magnitude e esses fatores foram
fundamentais para agravar a situação do programa.
De acordo com Ribeiro (2007, p. 19), no ano de 1994 foi criada a Agência
Espacial Brasileira (AEB), que estruturou os projetos da MECB no novo Programa
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Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). A AEB, autarquia vinculada a Presidência da
República, foi criada em substituição à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais
(COBAE), que era vinculada ao Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA), e tinha o
intuito alavancar a realização de parcerias internacionais, impedidos pelo antigo caráter
militar do projeto. Somente em 1997 a primeira versão do VLS foi lançada, com o
satélite SCD-2 a bordo, embora a tentativa de lançamento tenha sido frustrada,
ocorrendo a perda do satélite. No ano seguinte, novamente houve a perda do satélite
em função de falhas no lançamento, sendo necessário que o SCD-2 entrasse em órbita
através de um veículo norte-americano. Em virtude das sucessivas falhas no VLS,
considerou-se paralisação do projeto de lançadores.
De acordo com Brasil (2011, p. 21), como alternativa, em 1999, foi lançado a
partir da China, o primeiro Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-1),
desenvolvido pelo então Instituto Nacional de Atividades Espaciais (INPE), subordinado
ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), e pela Academia Chinesa de Ciências
Aeroespaciais (CAST). Novamente, por falta de recursos, o projeto, iniciado em 1988,
sofreu diversos atrasos no seu cronograma de desenvolvimento. No final da década de
1990, com a conjuntura econômica mais estabilizada, o principal motivador de atrasos
foi o baixo nível de investimentos na manutenção dos cronogramas planejados. Essas
deficiências orçamentárias contribuíram para o agravamento do problema no quadro do
Programa Espacial, pois desde a tentativa de lançamento do SCD-2 e com o Cbers-1, a
indústria nacional iniciou um processo de especialização e participação no programa
como fornecedora de equipamentos para os artefatos espaciais. Contudo, com a falta
de regularidade nos investimentos, não foi possível dar consistência à base industrial
espacial incipiente, que até hoje sofre com essa situação.
Mesmo com tais dificuldades, houve a terceira tentativa de lançamento do VLS,
em 2003, novamente frustrada por um acidente que atingiu profundamente o Programa
Espacial Brasileiro. Ainda no mesmo ano, foi lançado com sucesso o segundo satélite
da série CBERS. Em 2004, houve uma nova revisão do PNAE, abrangendo o período
2005-2014, e tratava, além dos satélites para coleta de dados e observação, satélites
empregados para obtenção de dados meteorológicos, comunicações, missões
cientificas e tecnológicas, foguetes de sondagem, lançadores de pequeno e médio
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portes, além da frustrada cooperação internacional para participação na Estação
Espacial Internacional (ISS) e a cooperação com a Ucrânia na criação de uma empresa
binacional para lançamentos comerciais, localizada na base de Alcântara e que incluía
orientações de caráter industrial e tecnológico. Segundo Brasil (2011, p. 22), para o
período considerado, previa-se um orçamento de R$ 5,5 bilhões. O contexto políticoeconômico, entre os anos de 2004 e 2009 fez com que a taxa de crescimento anual dos
investimentos fosse de aproximadamente 29%. Embora a taxa de crescimento aparente
valores significativos, a discrepância de investimentos planejados pelo PNAE e os
verdadeiramente autorizados, para o mesmo período, chegassem a R$ 2 bilhões, ou
seja, praticamente dois terços dos R$ 3,12 bilhões inicialmente previstos. Outros fatores
também contribuíram negativamente para demora nos programa, como as barreiras
internacionais a importação de componentes essenciais, problemas para a ampliação
da nova estrutura civil de lançamentos em Alcântara, manutenção dos baixos níveis de
contratações industriais, a perda de pessoal especializado, além das inúmeras
dificuldades legais para a obtenção de licitações.
Atualmente, a situação do Programa Espacial Brasileiro é caracterizada por mais
atrasos nos cronogramas, incompatibilidade entre os novos satélites e os foguetes
lançadores nacionais que, desde seu projeto original, não recebeu grandes evoluções e
a incapacidade de honrar compromissos internacionais, como o estabelecido para o
fornecimento de equipamentos para a Estação Espacial Internacional.

2.3 CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA ESPACIAL NO MUNDO

A área espacial é um segmento econômico de alta tecnologia e com uma
cadeia produtiva complexa, evolvendo ao menos 900.000 pessoas nos mais diversos
países ao redor do globo, englobando desde entidades governamentais, indústrias de
transformação – ligadas, por exemplo, a construção de foguetes, satélites, sistemas de
terra, etc. – fornecedores diretos e outros serviços espaciais mais amplos – como o de
telecomunicações por satélite comercial. Contudo, estes dados não consideram as
universidades e instituições de pesquisa, que também apresentam fundamental
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importância na pesquisa e desenvolvimento, principalmente como receptores de
demandas públicas e iniciadores da considerável parte da inovação no setor espacial.
Uma cadeia de valor é a uma séria de atividades em que as organizações se
envolvem para trazer um produto do momento da sua concepção até o usuário final.
Essas atividades vão desde o projeto, produção, marketing, logística e distribuição até o
apoio ao cliente final. Em cada passo o valor é adicionado de uma forma ou de outra.
Impulsionado pelo offshoring e construção de interconexões, essas atividades se
tornaram cada vez mais fragmentadas em todo o mundo e entre as organizações.
Segundo a OCDE (2014, p. 11), a aquisição e desenvolvimento de tecnologias
espaciais permanecem como um objetivo estratégico bastante atraente, sendo que o
conjunto de países e empresas que investem em sistemas espaciais e suas aplicações
continuam a crescer. Empresas de capital de risco e outros investidores estão
evidenciando o potencial do setor espacial para introduzir tecnologias que
proporcionem transformações na sociedade. Logo, os horizontes para esse setor são
muito promissores e, apesar da atual fase em que a economia mundial se encontra, o
financiamento institucional manteve-se estável em escala global, com aumento dos
orçamentos em vários países da OCDE e outras economias emergentes.
De acordo com a OCDE (2014, p. 11), a indústria espacial é associada muitas
vezes a necessidade de elevados níveis de recursos, mas esses investimentos
nacionais representam um valor muito pequeno em relação ao PIB em todos os países
que compõem o G20. Nos Estados Unidos, por exemplo, o maior programa espacial do
mundo, esse valor representa apenas 0,3% do PIB, sendo que na França, esse número
configura menos de 0,1% do PIB.
Conjuntamente, os países da OCDE apresentam os maiores orçamentos
espaciais a nível mundial – para o ano de 2013 foram cerca de US$ 50,8 bilhões,
utilizando paridades de poder de compra –, uma parte crescente das atividades
espaciais globais vem ocorrendo fora da OCDE, particularmente nos países que
compõem o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), com valores próximos de US$ 24
bilhões.
A OCDE (2014, p. 11) afirma que o setor espacial proporcionou receitas de cerca
de US$ 256,2 bilhões em 2013, divididos entre a cadeia de produção (33%),
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operadores de satélite (8,4%) e serviços ao consumidor (58%), incluindo segmentos
que contam com alguma tecnologia de satélite para parte de suas receitas, como
provedores de serviço de televisão por satélite.
O ano de 2014 pode ser considerado um ano favorável para o total global
envolvendo o setor espacial. Composto por serviços de lançamento e de terra,
fabricação de satélite, televisão e comunicação por satélite, exploração governamental,
gastos militares e outros segmentos, a economia do setor espacial cresceu 9% em
2014, atingindo um total de US $ 330 bilhões no mundo. Se forem consideradas
conjuntamente, as atividades espaciais comerciais constituem 76% da economia
espacial global, com um crescimento de 9,7% em 2014. O restante foi composto por
investimentos governamentais, que tiveram um crescimento combinado de 7,3% em
2014. A receita de produtos e de serviços, que englobam mais de um terço da
economia espacial global, cresceram um pouco menos de 2,5%. Serviços de televisão
por satélite predominam no setor, compreendendo mais de três quartos dos produtos e
serviços espaciais do mercado comercial global em 2014. A abertura das fronteiras
nacionais e o compartilhamento de tecnologias estão afetando a economia espacial em
diferentes níveis. Na década de 1980, apenas um limitado número de países tinha as
tecnologias necessárias para construir e lançar um satélite. Nos dias atuais, o número
de participantes envolvidos na indústria espacial aumentou consideravelmente,
inseridos em um amplo espectro de setores e empenhados em atividades relacionadas
à área, uma tendência que deverá se fortalecer nos próximos anos. Conforme pesquisa
recente realizada pela OCDE nas cadeias de valor global, estruturas de produtos e de
serviços para sistemas espaciais estão se globalizando em um ritmo acelerado. Uma
série de novas possibilidades está sendo desencadeada no setor espacial, com
algumas inovações tecnológicas que estão cada vez mais em uso, como por exemplo,
sistemas de propulsão elétrica a bordo de grandes satélites de telecomunicações,
impressão 3-D utilizados pela indústria e testado em órbita sobre a Estação Espacial
Internacional, avanços na miniaturização pequenos satélites, etc.
Segundo Brasil (2011, p. 30), os processos de cooperação internacional são
comuns em termos de atividade espacial, pois somente alguns países têm todos os
recursos fundamentais para o desenvolvimento de grandes projetos envolvendo
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satélites e sondas espaciais, sendo que, além do compartilhamento de custos e riscos,
a cooperação internacional possibilita maior número de projetos, de modo que os
setores industriais dos países envolvidos adquirem dinâmica e sustentabilidade.
As inovações científicas e tecnológicas derivadas da pesquisa na área estão
fazendo algumas aplicações espaciais mais acessíveis à sociedade. Processos
industriais inovadores também estão possibilitando a otimização na fabricação de
produtos espaciais, utilizando, por exemplo, a adaptação das técnicas de produção em
massa da indústria automotiva para sistemas espaciais específicos. Estas novas
dinâmicas, concomitantemente a globalização, podem influenciar cada vez mais a
forma como as atividades espaciais são realizadas em todo o mundo, particularmente
para setores industriais iniciantes.
Segundo a OCDE (2014, p. 12), com a emergência de novas oportunidades,
originadas sob a forma de cooperação, inovações tecnológicas e novas aplicações,
abertura de mercados, etc., novos riscos também se originarão, como por exemplo, na
crescente vulnerabilidade das cadeias de abastecimento. O aumento de atores com
acesso ao espaço está dinamizando o setor espacial e as inovações geradas são cada
vez mais utilizadas, como nos casos dos sistemas de propulsão eléctrica a bordo de
satélites de telecomunicações, impressões 3D utilizadas pela indústria e testadas em
órbita Estação Espacial Internacional, avanços miniaturização de pequenos satélites,
tornando-se ainda mais acessíveis, etc. Embora esse segmento necessite de anos em
pesquisa e desenvolvimento, com financiamento sustentado, já é possível atualmente
que algumas universidades adquiram os componentes necessários para a construção
de microssatélites com funcionalidades cada vez maiores. As inovações industriais, à
medida que houver uma maior solidificação do setor, também possuem condições de
elevar a produção espacial a novos níveis, como por exemplo, a utilização das técnicas
de produção em massa da indústria automobilística em sistemas espaciais específicos.
Estes novos processos, associados à internacionalização das atividades, impactam
cada vez mais na forma como o setor espacial é conduzido.
Os impactos socioeconômicos dos investimentos espaciais estão cada vez mais
presentes na vida diária da população, podendo ser qualitativos – como, por exemplo,
na melhoria das imagens fornecidas por satélite –, mas também quantitativas,
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principalmente financeiramente – como na relação custo/eficiência decorrentes da
utilização de ferramentas de navegação por satélite. Quando são avaliados os
benefícios líquidos dos investimentos espaciais, torna-se necessário o direcionamento
de maiores esforços na elaboração de um núcleo de conhecimentos e de mecanismos
de transferência de experiências a profissionais em todo o mundo. Isto pode
proporcionar a melhora na obtenção de informações sobre os benefícios e limitações
das aplicações espaciais, evitando redundâncias ou desperdícios de tempo.
Os conhecimentos e tecnologias necessárias para o lançamento de um satélite
para orbitar a Terra ou uma sonda para visitar outro planeta ou corpo celeste continuam
sendo desafios extremamente complexos. Embora os avanços nas plataformas de
lançamento tenham alcançando progressos significativos, seu desenvolvimento e
utilização continuam sendo dispendiosos e arriscados. Os satélites também são
artefatos com um longo tempo de pesquisa e desenvolvimento – podendo se prolongar
por vários anos – mas o uso recorrente de plataformas padrão de satélites está
reduzindo esse tempo e, alguns desses satélites, já estão sendo lançados em órbita,
dependendo de suas missões.
Esses

sistemas

complexos

tem

importância

econômica

e

estratégica

fundamentais para a sociedade atualmente, pois influenciam na comunicação,
observação, navegação e posicionamento. As tecnologias espaciais possuem
capacidades singulares, contudo há um número de restrições técnicas que podem
diminuir a utilidade dos sinais de satélite ou dos dados para aplicações específicas. Por
exemplo, em termos de observação para uso da terra ou monitoramento do clima,
alguns aspectos fundamentais são a área geográfica que um sensor pode cobrir
durante a passagem de um satélite, o nível de detalhe que pode ser visto, o tempo de
reexame do satélite em uma área específica, a adequação dos sensores de bordo para
um aspecto particular que precisa ser observado.
O setor espacial, considerado um setor relativamente discreto, como muitos
outros setores sensíveis de alta tecnologia, está se tornando destaque, à medida que
os governos e os investidores privados procuram novas fontes de crescimento
econômico e inovação. Apesar das adversidades encontradas em muitos setores
relacionados
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significativamente afetado pela crise econômica mundial, permanecendo como um setor
estratégico para muitos países, devido, por exemplo, as crescentes preocupações com
segurança, alimentando as necessidades por mais satélites de vigilância e
telecomunicações. O tempo de compra, desenvolvimento e lançamento de um satélite
pode durar vários anos, proporcionando certa segurança no seu andamento, ou seja,
essas atividades são reflexos de projetos planejados há vários anos. Ao examinar toda
dinâmica do setor espacial, observa-se que a maior proporção de geração de valor para
as empresas é frequentemente encontrada em certas atividades ligada diretamente a
pesquisa e desenvolvimento ou a fabricação de peças e componentes essenciais,
assim como, em determinadas atividades ligadas ao final da cadeia produtiva, tais como
marketing, branding ou serviço ao cliente.
De acordo com dados da OCDE (2014, p. 19), a cadeia de fornecimento para a
fabricação de componentes espaciais representa, conservadoramente, cerca de USD
85 bilhões globalmente. É fundamental observar que em vários casos esse setor é
caracterizado por mercados bem estabelecidos e regulares, uma vez que demanda por
satélites institucionais, lançadores e segmento terrestre é muitas vezes ligado à
indústria nacional. No entanto, cada vez mais, o número de atores envolvidos no
fornecimento de produtos espaciais vem aumentando.
Outro segmento importante é o de serviços de operadores de satélites, que
geram cerca de USD 21,6 bilhões ao ano, ou seja, são receitas oriundas dos operados
de telecomunicações, incluindo os serviços fixos e móveis por satélite, serviços de rádio
por satélite e serviços operadores de teledetecção. Estes atores são fundamentais para
o setor, tendo em vista que possuem clientes comerciais fora do setor espacial,
fornecendo, por exemplo, banda larga e imagens via satélites. Por fim, os serviços
ligados diretamente ao consumidor, que incluem atores fora da comunidade espacial e
que dependem de alguma capacidade satelital para geração de suas receitas como, por
exemplo, serviços de televisão por satélite. Esse segmento da indústria espacial
representa cerca de USD 149,6 bilhões em receitas anuais.
Em todos os países pesquisados pela OCDE, o governo continuava sendo a
principal fonte de financiamento inicial para a inovação e o desenvolvimento do setor,
além de ser também o principal cliente para muitos produtos e serviços espaciais. Para
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o ano de 2013, Estados Unidos, China, Índia e Federação Russa estão entre os quatro
maiores investidores do segmento espacial, sendo que o primeiro deles têm o maior
orçamento por habitante, representando cerca de USD 123 PPP, seguido pela
Federação Russa, França, Luxemburgo, Japão, Bélgica, Alemanha e Noruega.
Ao analisar os diversos atores envolvidos no desenvolvimento dos produtos e
serviços espaciais, observa-se que as agências do setor público, as universidades e a
indústria desempenham um papel mais fundamental nas fases de investigação e
desenvolvimento, bem como, na produção efetiva de sistemas espaciais. A cadeia de
suprimentos para a indústria espacial é composta de empresas que variam de grandes
multinacionais a pequenas e médias empresas na Europa, América do Norte, América
do Sul e Ásia. Muitas dessas empresas privadas possuem outras atividades fins –
como, por exemplo, aviões, eletrônica, energia, mísseis, veículos terrestres, navios, etc.
–, mas acabam produzindo componentes específicos para a indústria espacial,
dependendo da demanda. Há países, contudo, que o setor público domina
completamente essa estrutura, como no caso da Índia, no qual a Organização de
Pesquisa Espacial Indiana (ISRO) está presente em toda a cadeia de suprimentos.
Segundo a OCDE (2014, p. 21), a cadeia de suprimentos da indústria espacial
pode ser dividida da seguinte maneira:
● "Primes": são responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas completos de
artefatos espaciais, utilizados por agentes governamentais ou comerciais como, por
exemplo, telecomunicações, satélites de observação da terra, lançadores, cápsulas
humanas, etc.
● "Nível 1": participam da criação de projetos e na construção de grandes
subsistemas, como no caso das estruturas de satélites, subsistemas de propulsão,
cargas úteis, etc.
● "Nível 2": são os fabricantes de equipamentos que serão empregados em
outros subsistemas principais. Algumas dessas empresas podem participar no projeto
de equipamentos e na construção dos mesmos. Tendo em vista os custos dos
equipamentos, a confiabilidade geral e a disponibilidade, essas empresas podem
fornecer produtos e serviços a outras empresas de camadas inferiores.
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● "Níveis 3 e 4": incluem produtores de componentes e subconjuntos,
especializando-se na produção de artigos eletrônicos, elétricos, eletromecânicos e de
materiais como, por exemplo, cabos, interruptores elétricos, entre outros. Em geral,
caracterizam-se por serem pequenas empresas especializadas ou grandes grupos
eletrônicos com apenas uma pequena parcela de seus serviços ligados às atividades
espaciais. Estes níveis também incluem fornecedores de serviços científicos e de
engenharia, agências espaciais, indústria espacial, engenharia especializada ou
generalista, bem como universidades e institutos.
A demanda institucional por produtos e serviços espaciais, de maneira gral,
tende a ser muito mais significativa em termos de geração de receita em comparação
com a procura comercial. Normalmente, as atividades do setor industrial estão mais
desenvolvidas em países com programas espaciais mais sólidos, como nos casos de
Estados Unidos, China e Federação Russa. O mercado consumidor da indústria de
satélite e lançadores desempenha um papel fundamental no reforço da concorrência e
da inovação na indústria espacial, através do fornecimento de serviços de
telecomunicações por satélite ou de dados geoespaciais.
Atualmente, existem mais de 50 operadores de telecomunicações por satélite
estabelecidos no mundo, e para operadores de satélite em terra, em geral, empresas
de menor porte estão geralmente envolvidas, embora algumas delas acabem sendo
absorvidas por grupos maiores. No final da cadeia de abastecimento da indústria
espacial estão as empresas comerciais que prestam serviços e produtos aos
consumidores que, geralmente, são empresas que não estão ligadas diretamente à
indústria espacial, mas estão utilizando usando esses serviços em seus próprios
produtos, como por exemplo, serviços relacionados com comunicações, televisão por
satélite, produtos geoespaciais e serviços baseados em localização. Em alguns casos,
apenas uma pequena parte das suas receitas e empregos derivam diretamente de suas
atividades, embora estejam incluídos na economia espacial, tendo em vista que uma
parte de sua atividade depende diretamente da oferta de sinais ou dados de satélite.
Em um mundo globalizado, os desafios se colocam tanto para os operadores já
bem consolidados no mercado quanto aos novos atores na economia espacial, pois
poucos setores estão protegidos da dinâmica de evolução das cadeias mundiais no
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setor espacial. Para a OCDE (2014, p. 23), a cadeia geral de suprimentos na economia
espacial é muito ampla e pode gerar uma série de oportunidades a diversos atores que
buscam inserção no mercado atual. Entre as possibilidades de produtos e serviços,
destacam-se as seguintes:
● Serviços de pesquisa e desenvolvimento;
● Serviços de engenharia, compreendendo o design, testes, etc., além de
fornecedores de materiais e componentes;
● Materiais e componentes para sistemas espaciais e terrestres, peças passivas,
que representam cerca de 70% de componentes em subsistemas espaciais (como, por
exemplo, cabos, conectores, relés, capacitores, transformadores, etc.) e partes ativas
(que englobam diodos, transistores, conversores de potência, semicondutores);
● Equipamentos eletrônicos e software para sistemas espaciais e terrestres;
● Estrutura da plataforma espacial e subsistema de manipulação de dados,
como computadores de bordo, unidades de interface, satélites e lançadores eletrônicos;
● Subsistemas de orientação, navegação, controle e atuadores;
● Subsistemas de energia como, por exemplo, propulsão elétrica, unidade de
processamento de energia, sistemas de matriz solar, montagem fotovoltaica;
● Subsistemas de comunicações, entre eles, receptores e conversores,
giroscópios de fibra óptica, amplificadores, módulos de potência de micro-ondas,
subsistema de downlink, transponders, referência de osciladores de quartzo,
mecanismo de apontar antena;
● Subsistemas de propulsão, como de sistemas mono e bipropulsores, motores
de apogeu, propulsores, tanques, válvulas, sistemas de propulsão elétrica;
● Outros subsistemas específicos da carga útil do satélite, de posicionamento,
sistemas de cronometragem de navegação, reconhecimento, vigilância e aquisição de
alvo, clima e monitoramento ambiental, demonstradores científicos, etc.;
● Satélites e sistemas orbitais completos.
● Lançador de veículos;
● Centros de controle e estações terrestres, além de operadores de sistemas
espaciais;
● Lançamento de serviços;
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● Operações de satélite, incluindo locação ou venda de capacidade de satélite;
● Fornecimento de serviços de centros de controle a terceiros. Dispositivos
downstream e equipamentos de apoio ao mercado consumidor;
● Fabricantes de chipsets;
● Equipamentos de telecomunicações e fornecedores de dispositivos de
conectividade, além de serviços relacionados com o espaço e produtos para os
consumidores;
● Fornecedores de serviços de sinais baseados em localização.
Até a década de 1980, as cadeias de suprimento para o setor espacial, desde a
construção até o lançamento de um satélite, eram realizadas por países cujo
desenvolvimento industrial era muito bem consolidado, em um processo contínuo de
cooperação e competição entre si. Desse período em diante, a globalização tem
modificado essa dinâmica e afetado os mais diversos campos da economia, inclusive os
setores de alta tecnologia que contavam com certa proteção institucional, como é o
caso do segmento espacial. À medida que as estruturas de abastecimento dos
sistemas espaciais evoluem, novos riscos surgem para os atores públicos e privados
envolvidos.
A caracterização das estruturas globais de valor, o comércio do setor espacial, o
investimento e a produção mundiais estão cada vez mais organizados em torno das
chamadas redes internacionais de produção, no qual diversos setores incluem
instituições e empresas envolvidas em diferentes países. As cadeias de globais de valor
estão aprofundando o processo de globalização ao longo de três diferentes linhas:
geograficamente, através do processo de inclusão de um maior número de países ou
economias; setorialmente, influenciando a indústria transformadora com mais
intensidade; e na forma como a mesma funciona, incluindo não apenas a produção e
distribuição, mas também a inovação e o desenvolvimento. Para muitas empresas ou
organizações, a integração regional na cadeia produtiva é o primeiro passo e, por meio
dessa dinâmica, a posição de um país em redes internacionais é cada vez mais
importante para a sua competitividade e para o seu desempenho. Cada nível das redes
internacionais de produção tem gerado oportunidades para novas atividades locais,
novos empregos e maiores lucros, além de gerarem novas competências, tecnologias e
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receitas públicas sob a forma de impostos. O sucesso na inserção de um país ou
empresa em uma cadeia de valor permite – potencialmente – que os mesmos
aproveitem uma parcela maior desses benefícios, dinamizando o setor e influenciando
os operadores históricos a se adaptarem.
As primeiras décadas da corrida espacial, segundo a OCDE (2014, p. 24)
ocorreram no contexto da Guerra Fria, fazendo com que muitos avanços científicos e de
engenharia ocorressem em diferentes partes do mundo em um ambiente de isolamento,
e o sigilo industrial fez com que as economias preservassem seus próprios avanços
tecnológicos. Desde 1991, houve um aumento importante no número de colaborações
internacionais entre cientistas, possibilitando aos pesquisadores contribuir e disseminar
os avanços científicos, sendo que os fluxos de conhecimento e as transferências
tecnológicas se expandiram principalmente através dos países da OCDE e da Rússia
para outras partes do mundo. Contudo, esses conhecimentos muitas vezes têm
causado tensões no que diz respeito à transferência ilegal de tecnologias sensíveis
como, por exemplo, o caso dos lançadores espaciais, que possuem tecnologia similar
às tecnologias de mísseis. Uma das primeiras missões espaciais conjuntas ocorreu em
1975, no qual a veículo espacial Apollo, produzido nos Estados Unidos e possuindo
uma tripulação de três astronautas, se acoplou em órbita a uma nave russa Soyuz,
possuindo dois astronautas em seu interior, evidenciando um grande feito de
engenharia para época. Tanto as cadeias produtivas industriais dos EUA quanto as
soviéticas dependiam inteiramente das ferramentas e padrões nacionais, sendo que,
pela primeira vez, foram criados grupos de trabalho entre os dois países para que se
desenvolvessem sistemas compatíveis em órbita, tecnologias essas que são utilizadas
ainda hoje.
Essa forma de cooperação institucional para o setor espacial continua a ser uma
excelente alternativa de competências científicas nacionais, proporcionando uma
divisão dos encargos financeiros e dos riscos dos projetos de grande envergadura,
normalmente muito onerosos para um lançamento individual. Um exemplo claro dessa
parceria é a Estação Espacial Internacional (ISS), pois baseia-se em acordos de troca
entre todos os diferentes participantes, sem intercâmbio direto de fundos. Uma
experiência dessa cooperação foi o acordo realizado entre a Agência Espacial
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Americana (NASA) e a Agência Espacial Europeia (ESA), no qual a cápsula de espaço
profundo, denominada “Orion”, será fabricada pela empresa americana Lockheed
Martin Space Systems e inclui um componente de propulsão europeu baseado no
Automated Transfer Vehicle, construído pela Airbus, um veículo não cápsula que foi
usado para transportar carga para a ISS. Várias cooperações espaciais também
ocorrem no setor de satélites localizados em órbita terrestre baixa, dado que, no ano de
2014, das 160 missões que estavam determinando parâmetros climáticos específicos,
cerca de 30% delas eram missões bilaterais ou multilaterais, com diferentes países
fornecendo instrumentos a bordo de satélites.
Atualmente, a Europa, em nível regional, é um caso particular da globalização do
setor espacial, pois vários países da região estiveram envolvidos com seus programas
nacionais desde o início do desenvolvimento deste setor, decidindo por cooperar em
termos de recursos e financiamentos para programas específicos. E o número de
países que decidiram investir nessa economia vem crescendo cada vez mais. Para os
para as organizações mais recentes, de maneira geral, significa participar juntamente à
Agência Espacial Europeia, ligando-se à Organização para a Exploração de Satélites
Meteorológicos e / ou apoiando os programas Copérnico e Galileu da União Europeia.
A OCDE (2014, p. 27) afirma que a União Europeia conta hoje com a ESA no
gerenciamento de dois grandes projetos: o programa de observação da Terra de
Copérnico, que visa proporcionar “acesso a informação gratuita nas áreas de terrestre,
marinha, atmosfera, mudança climática, gestão de emergência e segurança"
(Parlamento da União Europeia, 2013), com cinco missões de satélite Sentinel; e do
sistema de navegação por satélite Galileo. Em 2013, o orçamento anual que contempla
cada um dos estados membros da ESA é de cerca de 4 bilhões de euros, já a União
Europeia possuí um orçamento de cerca de 6,3 bilhões de euros para o programa de
navegação por satélite Galileo e 4,3 bilhões de euros para o programa de observação
da Terra de Copérnico. Além disso, os programas europeus de pesquisa e
desenvolvimento (Framework programmes) tiveram nos últimos anos um orçamento
específico para o espaço. O programa Horizon 2020 (2014-20), por exemplo, atingirá
um orçamento de 1,73 bilhões de euros, tendo como principal objetivo a investigação e
inovação espaciais com o intuito de estimular uma indústria espacial inovadora e a
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comunidade de pesquisa para desenvolver e explorar infraestruturas essenciais para
atender às futuras necessidades da política e da sociedade da União Europeia. Esse
programa é um complemento às atividades de investigação espacial dos Estados
membros europeus e a Agência Espacial Europeia.
Excetuando-se as exportações para fora do continente, a indústria espacial
europeia atende basicamente os governos nacionais europeus, a ESA e a Comissão
Europeia. Contudo, as regras para aquisições diferem de uma organização para outra,
com a Comissão Europeia promovendo os concursos públicos e a Agência Espacial
Europeia utilizando fatores geográficos como forma obrigatória de garantir que os
investimentos realizados pelos governos dos Estados retornem automaticamente aos
territórios nacionais sob a forma de contratos. Estas ações proporcionaram a expansão
da cadeia de fornecedores em toda a Europa, ampliando as vantagens de investir em
programas espaciais mediante o desenvolvimento industrial, principalmente em termos
de empregos qualificados, capacidades industriais e científicas. Um exemplo dessas
oportunidades é o programa SmallGEO, que tem o objetivo de desenvolver, em
parceria com a indústria, uma nova e pequena plataforma de satélites geoestacionários
de propósito geral. O projeto está sendo desenvolvido e gerido pela German OHB
System AG, além de suas empresas subsidiárias. Esse programa engloba doze países,
sendo oito com um contratante na cadeia de abastecimento, três com dois contratados
e a Alemanha com seis contratantes, tendo em vista que o país contribui com a maior
parte do financiamento para este programa da ESA. Esses tipos de contratos são uma
ferramenta que contribuem para as transferências de informação e know-how em toda a
Europa, além da prestação de atividades a um grande número de fornecedores.
Segundo a OCDE (2014, p. 18), ao longo dos anos, houve um processo de
evolução na indústria do setor espacial, à medida que os países cooperam e competem
mais nas atividades dessa área, os operadores situados no seu território nacional
também são influenciados pelas tendências da globalização. Para alguns setores como
o automotivo e o eletrônico, as cadeias de suprimentos internacionais tornaram-se mais
complexas, e os setores de defesa e aeroespacial, que são setores que abrigam muitos
dos produtores de componentes espaciais, apenas seguiram esses mesmos padrões,
embora alguns países em desenvolvimento apresentem suas peculiaridades. Mesmo
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que os governos procurem manter sua presença nos assuntos espaciais, como clientes
e através do financiamento de grandes programas, as estruturas de produção da
indústria privada estão se tornando cada vez mais complexas, influenciadas pela
natureza multinacional das grandes empresas espaciais. Ao final dos anos 1990, iniciase o processo de fusão de grandes empresas aeroespaciais e de defesa na América do
Norte, Europa, Japão, tendo em vista que o término da Guerra Fria gerou um excesso
de capacidade produtiva na indústria espacial. Atualmente, acionistas privados
internacionais possuem grande participação em importantes corporações do setor
espacial, contudo, os governos ainda detêm algumas ações em empresas estratégicas
por razões estratégicas. Da mesma forma que em outros segmentos econômicos, isso
direciona as estratégias de expansão corporativa, considerando-se que esses grupos
têm por objetivo o maior retorno possível aos seus acionistas, buscando novas
oportunidades que estão se tornando disponíveis em diferentes partes do mundo.
Tomando como exemplo o caso da Airbus Defence and Space, que faz parte de uma
estrutura maior, a Airbus Group N.V., com base na Holanda, tem uma organização
complexa de "primes espaciais" nacionais, sistemas e subsistemas, departamentos
internos de equipamentos e subsidiárias em sete países europeus e nos Estados
Unidos. Após as fusões, a formação de novas empresas e a aquisição de empresas
menores, a companhia pode estabelecer uma presença em toda a Europa, o que lhe
permite concorrer em países que investem no setor espacial. A Thales Alenia Space é
outro exemplo europeu importante para o setor, seguindo o mesmo caminho traçado
pela Airbus, anunciou em abril de 2014 um aumento da sua presença na Europa com a
criação de uma nova filial no Reino Unido. Estas decisões têm sido impulsionadas pelo
compromisso do governo britânico em financiar atividades espaciais e criar novas
iniciativas para essa indústria.
Mas mesmo nos níveis mais baixos da cadeia de suprimentos, os fabricantes de
componentes devem possuir a capacidade de fornecer sistemas completos aos seus
clientes, gerando, muitas vezes, cooperações estratégicas com outros fornecedores,
que podem estar localizados em outros países. Para a indústria espacial, esse
processo de globalização pode ser tanto uma oportunidade, principalmente através
processos de produção, o acesso à outras tecnologias ou os melhores componentes
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produzidos em outros países, assim como, como fonte de riscos inerentes, pois, com as
cadeias de abastecimento mais complexas podem ocorrer entraves de ordem legal ou
problemas nas questões de prazo e continuidade da produção.
A média de lançamentos de satélites comerciais está entre 16 e 20 unidades por
ano. Considerando-se um satélite comercial utilizado para telecomunicações,
desenvolvido nos Estados Unidos ou na Europa, para órbitas geoestacionárias, os
principais subsistemas e equipamentos são fabricados em diferentes locais – podendo
incluir os Estados Unidos, a Europa ou o Japão, que vem aumentando sua participação
nesse tipo de atividade – antes de serem montados pelo seu desenvolvedor principal.
Como comparativo, de acordo com a OCDE (2014, p. 30), através de diferentes
levantamentos realizados, cerca de 95% de um satélite de telecomunicações Loral é
construído inteiramente nos Estados Unidos, 75% do satélite de telecomunicações
Thales Alenia Space é construído na França e 25% de um satélite de telecomunicações
da empresa Airbus é construído na França.
O mercado mundial de componentes espaciais qualificados é extremamente
complexo de se determinar, apesar da significativa concorrência entre os fabricantes de
componentes americanos e europeus, em especial capacitores e resistores, outros
países estão aumentando sua participação e exportando componentes, entre eles
Israel, Japão, Coreia do Sul e Turquia. Alguns itens produzidos para o setor espacial,
como componentes eletrônicos, elétricos e eletromecânicos, são construídos por
pequenas empresas com conhecimentos especializados em determinado produto ou
serviço ou esses componentes são desenvolvidos por divisões em grandes grupos
multinacionais que lidam com setores específicos, como por exemplo, a área de defesa.
Entre

os

componentes

produzidos,

poucas

peças

eletrônicas,

elétricas

e

eletromecânicas, entre eles cabos, interruptores elétricos e até semicondutores, são
projetados especificamente para aplicações espaciais, tendo em vista que esses
materiais possuem um volume de aquisição relativamente baixo. Contudo, alguns
equipamentos são exclusivos, pois são necessárias características de qualidade
específicas para o desempenho em condições extremas do espaço, isto é,
temperaturas muito altas ou muito baixas, níveis de radiação elevados, confiabilidade
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extremamente longa, alta capacidade de vibração, padrões de falha bastante baixos,
etc.
Segundo informações da OCDE (2014, p. 31), a especialização para a produção
de componentes qualificados para o setor espacial é uma necessidade que interfere de
maneira fundamental nos custos de uma empresa, pois o tempo necessário para a
fabricação especializada de equipamentos específicos antes dos mesmos serem
integrados aos dispositivos que entrarão em órbita pode durar de dois a quatro anos,
dependendo da complexidade da missão. Tendo em vista que muitas empresas
procuram limitar, da maneira mais eficiente possível, os custos de engenharia que não
são regulares e que representam custo único para pesquisar e desenvolver, poucos
acabam investindo nesses processos. Tomando como exemplo os fabricantes de
memória SRAM, existem aproximadamente 25 fabricantes comerciais desse tipo de
componente, que são aplicados em praticamente todos os setores industriais, mas que,
internacionalmente,

há

apenas

seis

fabricantes

de

SRAM

desenvolvidos

particularmente para uso no setor espacial. Ainda assim, as peças eletrônicas, elétricas
e eletromecânicas configuram de 40% a 70% do valor e da quantidade média de
componentes de um equipamento espacial. Devido a constantes restrições impostas
pela legislação dos Estados Unidos, assim como, o grande grau de dependência com
que os Estados membros da ESA, israelenses e japoneses possuíam, fez com que os
mesmos criassem alternativas nacionais para o desenvolvimento de sua indústria
espacial. A ESA, por exemplo, passou de importador líquido para exportador líquido
após as medidas de incentivo tomadas pela agência. No caso japonês, cerca de 27
empresas estão registradas e qualificadas para apoiar Agência Espacial Japonesa no
fornecimento de equipamentos. Segundo o departamento de comércio dos EUA, os
impactos da restrição de exportação de determinados componentes causaram à
indústria perdas de USD 988 milhões a USD2 bilhões, de 2009 à 2012.
Quanto à indústria de foguetes, a globalização parece não tê-la afetado
consideravelmente, pois, devido a associação dos lançadores de satélites com a
tecnologia de mísseis, esses conhecimentos de produção são mantidos sob rígido
controle governamental em todo o mundo. Apesar do mercado de lançamento de
satélites comerciais permanecer relativamente limitado, o mesmo gerou cerca de USD 2
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bilhões em receitas em 2013, possuindo seis empresas com capacidade técnica para
competir internacionalmente. Além disso, o setor espacial permanece sendo uma
importante fonte de renda e empregos para as empresas e organizações públicas
nacionais, pois a constante necessidade civil e militar de serviços oferecidos pelos
sistemas satelitais possibilita que surjam mercados nacionais permanentes. De maneira
geral, os satélites governamentais são lançados internamente nos Estados Unidos, na
China, na Índia e na Rússia, sendo que os países que compõem a ESA não possuem
nenhum tipo de obrigação referente a utilização, ou não, de lançadores dos países
membros da agência. Embora exista uma tendência de desenvolvimento doméstico dos
lançadores, principalmente devido às restrições internacionais, a globalização vem aos
poucos ganhando espaço nesse setor, principalmente através das cooperações
internacionais. No caso europeu, os diferentes lançadores da série “Ariane” foram
projetados utilizando-se de sistemas internacionais complexos, reunindo diferentes
partes e diversos fabricantes espalhados pela Europa, com o objetivo de obter uma
maior participação no financiamento e desenvolvimento de um veículo europeu de
acesso ao espaço independente e sustentável.
Conforme a OCDE (2014, p. 32), o desenvolvimento cooperativo de lançadores
também pode ser observado em outros países, levando-se principalmente questões
políticas e econômicas. Com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria,
houve um processo de transferência de tecnologia entre a indústria espacial da Rússia
e muitas indústrias espaciais nacionais, trazendo retornos financeiros para a mesma e
possibilitando que seus clientes ocidentais e asiáticos tivessem acesso às tecnologias a
bastante tempo utilizadas. Um exemplo claro dos benefícios dessas cooperações foi o
caso da parceria realizada entre a China e a Rússia, que possibilitou um avanço
significativo em termos de tecnologias espaciais para administração espacial chinesa no
desenvolvimento dos componentes essenciais para seu programa de condução de um
astronauta ao espaço. Mesmo o setor espacial dos EUA, extremamente consolidado e
independente, também desenvolveu a cooperação industrial através da aquisição de
motores russos para vários de seus lançadores governamentais. Outra colaboração que
vem apresentando sucesso desde a década de 1970 é a cooperação industrial
realizada entre Estados Unidos e Japão. Atualmente, essa cooperação se estende aos
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lançadores japoneses H-IIA e o American Delta IV, que possuem as mesmas
características de tanques de propulsor de segunda fase e, em contrapartida aos
tanques de hidrogênio líquido da Mitsubishi Heavy, a ULA recebe os tanques de
oxigênio líquido para utilizar em seus foguetes. Vários componentes e tanques
propulsores são exportados pela Mitsubishi para serem utilizados pelos motores Delta
IV RS-68 dos EUA. Atualmente, os dois países trabalham no desenvolvimento de
motores da fase superior para seus futuros lançadores e as empresas de cada um
deles também serão as principais contratantes. Mais recentemente, já no campo dos
serviços comerciais de lançamento, a Mitsubishi Heavy Industry assinou um
memorando de entendimento com a empresa europeia de lançamento Arianespace,
com o objetivo de levantar as oportunidades para realização de parcerias na área de
negócios.
O setor espacial apresentou uma evolução nas relações comerciais e políticas
ao longo dos anos, pois, inicialmente, devido às limitações impostas pelas legislações
nacionais e internacionais, era extremamente complexa a aquisição de componentes ou
tecnologias no cenário externo. Contudo, constata-se que a situação tomou novos
contornos, à medida que poucos artefatos espaciais em atividade hoje são compostos
apenas de tecnologias e equipamentos nacionais, tendo em vista que, além da
possibilidade do estreitamento das relações bilaterais para o setor, uma das questões
fundamentais desta divisão internacional na produção de componentes é a
oportunidade de obter tecnologias já consolidadas com o intuito de melhorar o
desenvolvimento dos projetos.
Segundo pesquisas realizadas pela indústria produtora de componentes
espaciais, de acordo com a OCDE (2014, p. 33), os sistemas de propulsão são itens
que configuram quase 40% do custo de um lançador e as parcerias realizadas entre
empresas para o desenvolvimento de projetos conjuntos são algumas maneiras de
reduzir os custos de produção. Apesar dos entraves encontrados no processo de
transferências de tecnologia espacial ainda serem consideráveis na maior parte do
mundo, o aumento na concorrência em determinados segmentos de mercado poderá
se intensificar ainda mais em todos os níveis da cadeia de produção. Em resposta a
essa tendência, o Departamento de Comércio dos EUA editou uma série de
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regulamentos que facilitarão as exportações e reexportações de diversos itens
comerciais, científicos e de satélites civis, incluindo suas partes e componentes. Alguns
desses itens eram controlados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e, a
partir da medida implementada em 2014, passam para a jurisdição do comércio,
incluindo satélites que não possuem componentes classificados nos EUA, satélites de
sensoriamento remoto, além de peças, componentes, e todos os sistemas de
microcircuitos microeletrônicos, que são fundamentais para os artefatos espaciais.
À medida que as nações investem em programas espaciais, há um estimulo e
fortalecimento nas estruturas de valor globais, contudo, muitas nações permanecerão
orientadas pelos interesses estratégicos nacionais e seus subsetores, como por
exemplo, os programas espaciais de defesa. A internacionalização do setor pode
beneficiar um grande número de países em termos de desenvolvimento econômico e
possibilidades de inovação, mas esse cenário se tornará cada vez mais complexo para
os atores recém-chegados. A identificação dos atores e seus respectivos projetos em
desenvolvimento é um grande desafio encontrado pelas administrações nacionais, pois
em muitos casos, essas instituições são clientes dos produtos e serviços espaciais, e
tem a necessidade de ter uma visão completa da cadeia de produção, que lhe
possibilite uma melhor aquisição e manuseio de subsistemas e equipamentos. As
associações de indústrias e outras fontes de agências governamentais seriam ótimos
recursos para a realização de inquéritos regulares e poderiam ser melhor utilizadas
para proporcionar uma melhor ligação em atividades relacionadas com o espaço. Tais
ações levariam a uma melhoria da qualidade das avaliações das políticas industriais,
com informações pormenorizadas sobre a estrutura, a cadeia de valor e a
competitividade da indústria espacial e de outros atores envolvidos na economia
espacial.
Embora

todos

os

segmentos

do

setor

espacial

sejam

extremamente

interdependentes, algumas diferenças podem ser observadas quanto ao processo de
globalização nos diferentes níveis da cadeia produtiva. Enquanto nos níveis superiores
as políticas governamentais de pesquisa e desenvolvimento permanecem mais
influentes, nas camadas mais inferiores da indústria espacial os mercados mundiais
costumam estabelecer as dinâmicas de produção.
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As medidas de retorno de investimentos promovidas pela Agência Espacial
Europeia, em beneficio do financiamento institucional concedido pelos países membros
aos programas da ESA, possibilita que sejam assinados contratos para a indústria
espacial no território de origem do investimento, contribuindo para a especialização em
pesquisa e desenvolvimento espaciais em toda a Europa. Torna-se importante observar
que vários desses Estados membros não teriam realizado esses investimentos no setor
se não fosse pela política de retorno desses valores despendidos, sendo que esses
princípios industriais estão na essência de grande parte instituições científicas,
institucionais e os programas espaciais comerciais desenvolvidos na Europa. Com essa
sistemática de expansão dos países membros da ESA, a estrutura poderia obter êxito
sem causar perdas aos operadores, somente se o orçamento europeu crescer com a
fundamentação dos orçamentos nacionais de todos os Estados membros, para
recuperar contratos industriais a nível nacional de forma satisfatória e manter um nível
de conhecimentos especializados em áreas selecionadas do setor espacial. As
decisões políticas também são fundamentais para a manutenção de uma indústria
espacial nacional e dinâmica, tendo em vista que a Comissão Europeia está assumindo
um papel cada vez mais fundamental no setor espacial europeu e defende uma postura
diferente quanto a assinatura de contratos, que seria fundamentada na concorrência
aberta.
Muitos fabricantes de equipamentos e serviços espaciais desenvolvem suas
atividades reguladas por regimes nacionais que restringem a participação estrangeira
em suas práticas. Contudo, há exemplos em que empresas nacionais foram adquiridas
pelos seus concorrentes, provocando transferências internacionais de tecnologia. Essas
práticas constituem uma tendência global, em um mundo mais competitivo para a
indústria espacial. Contudo, o papel desempenhado pelas agências nacionais,
laboratórios e universidades na pesquisa e desenvolvimento é fundamental, e são um
grande diferenciador para o setor espacial como um todo, em comparação com outros
setores de alta tecnologia. Essas competências na pesquisa e desenvolvimento sob
controle governamental não devem ser subestimadas, pois ainda exercem grande
influência sobre o emprego e as futuras possibilidades públicas de inovação para o
setor. Desta forma, conforme aumenta o nível de relacionamento entre as economias,
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os países e as empresas têm a oportunidade de participar e se beneficiar das
estruturas globais de produção, embora essa mudança na dinâmica no setor gere
novas necessidades de reformas que possibilitem que seus produtores encontrem ou
tentem manter os nichos de mercado e que possam aproveitar ao máximo suas
capacidades. Essas políticas podem incluir, por exemplo, o reforço a educação e as
competências, a garantia de investimentos de longo prazo no processo de investigação
e desenvolvimento, conduzindo à inovação futura, etc.
O setor espacial possui muitas peculiaridades que o diferenciam de outras
atividades econômicas, apesar de seguir muitas das diretrizes gerais. Embora as
empresas envolvidas na produção de artefatos espaciais pareçam desfrutar de mais
autonomia para buscar estratégias internacionais de crescimento, muitos governos
mantém um elevado nível de controle sobre interesses soberanos e estratégicos. E,
para que os países possam desfrutar das vantagens das cadeias de globais de valor,
será necessário equilibrar os seus esforços estratégicos e empresariais com um maior
crescimento.
Para a OCDE (2014, p. 35), atualmente, uma nova tendência na área espacial
parece estar se desenvolvendo com a criação de pequenos satélites.

Algumas

inovações que podem gerar impactos nas estratégias de muitos atores na indústria
espacial são observados hoje em dia, entre eles está a execução de novos processos
de fabricação, o aumento da produção avançada no setor espacial e o lançamento de
novos satélites completamente elétricos. A estrutura organizacional da indústria é um
fator fundamental da competitividade e da qualidade para todos os setores da
economia, assim como, para o setor de produção espacial que, historicamente, possuí
uma indústria altamente especializada, no qual os procedimentos de precisão e
verificação permanecem essenciais, tendo em vista as peculiaridades da atividade.
Satélites e lançadores não reutilizáveis foram considerados como protótipos por muito
tempo, embora com o passar dos anos as plataformas padrão tenham sido construídas
por muitos fabricantes para serem mais eficientes no processamento e reduzir os
custos de produção. Para proporcionar uma maior redução de custos, a adaptação de
novos procedimentos industriais de qualificação estão sendo buscados, procurando
utilizar a experiência e o grande volume dados existentes na indústria para produção
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em massa de espaçonaves e lançadores. Um exemplo significativo foi o promovido pela
empresa americana SpaceX, fundada por Elon Musk. O modelo industrial utilizado pela
empresa é baseado em uma estrutura de produção vertical, no qual mais de 70% de
lançador espacial é desenvolvido nas instalações de produção da SpaceX, e na
produção em série, inspirado no setor automobilístico. A quantidade de veículos
lançadores produzidos pela empresa vem crescendo de forma constante, com 2
núcleos de foguete produzidos em 2012, 3 em 2013 e 17 produzidos em 2014 e 2015.
A estrutura da empresa está desenhada para suportar uma taxa de produção de até 40
núcleos anualmente. Em virtude dessa sistemática de produção industrial e o suporte
governamental, a empresa é capaz de oferecer o lançamento do seu foguete da série
Falcon por cerca de US $ 60 milhões, ou seja, um valor inferior ao encontrado no
mercado.
Segundo a OCDE (2014, p. 36), outras evoluções nos processos industriais do
setor espacial estão proporcionando redução de custos e melhorias na pesquisa e
desenvolvimentos de novos produtos. Alguns setores como os de tecnologia da
informação, poder de processamento computacional e investigação de novos materiais
contribuem para a fabricação de componentes avançados, um importante passo para
mais uma revolução no setor. A produção de aditivos – que consiste em uma técnica de
produção em massa utilizada atualmente em várias agências espaciais e segmentos
industriais –, a impressão tridimensional e as tecnologias de escrita direta, vem sendo
cada vez mais aplicados na indústria espacial. Essas tecnologias têm sido
exaustivamente testadas no setor espacial, em especial na produção de modelos e
protótipos, embora haja um esforço das agências espaciais e da indústria para integrar
inteiramente estes processos, utilizando-se diferentes ligas metálicas para construir
peças e equipamentos completos. Alguns países da Europa e da América do Norte já
utilizam vários tipos de impressoras tridimensionais para produzir componentes
espaciais, cada vez maiores e mais complexos. Não obstante a rigorosa exigência de
controle de qualidade, os primeiros testes assinalam a redução de tempo e economia
de recursos, gerando reflexos sobre o setor como um todo. A pesquisa e o
desenvolvimento de ligas metálicas, associadas à utilização de impressoras 3-D, podem
influenciar posteriormente a exploração espacial, tendo em vista que as futuras equipes
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de astronautas poderão ser capazes de produzir equipamentos necessários durante
sua missão, evitando o excesso de massa durante o lançamento.
Outro avanço nos processos de fabricação é baseado na tecnologia denominada
de impressão digital ou escrita digital. Através dessa técnica, é possível imprimir ou
depositar na superfície do equipamento uma estrutura em nano escala com
componentes com propriedades mecânicas e elétricas que podem ser controladas. É
uma tecnologia que possibilita colocar sensores em praticamente todas as superfícies,
inclusive locais de difícil acesso, proporcionando a detecção e o controle de mudanças
nas estruturas, significando ao ambiente de satélites comerciais e estações espaciais
muitas oportunidades de desenvolvimento.
De acordo com muitos participantes da indústria espacial, o mercado satélites
comerciais terá duas vertentes até a próxima década, que serão os satélites com
propulsão química e satélites com propulsão elétrica híbrida. As tecnologias de
propulsão elétrica são divididas em três categorias: eletrotérmica, eletrostática e
plasma. Alguns países como Estados Unidos França e Rússia vêm estudando essas
tecnologias por mais de trinta anos, principalmente com o objetivo de reduzir a massa
em sondas interplanetárias. Os vários sistemas de propulsão de um satélite – de
propulsão química e elétrica – procuram garantir o posicionamento do satélite de sua
órbita de injeção para sua órbita final e, atingida sua posição, o sistema de propulsão é
necessário para corrigir desvios orbitais e de orientação induzidos por fenômenos
naturais. A principal desvantagem dos propulsores elétricos é sua força de impulso que,
em comparação aos motores químicos, leva mais tempo para mover um satélite ou uma
sonda interplanetária. O principal benefício da propulsão elétrica utilizada em satélites
comerciais é que, devido ao peso relativamente menor do equipamento, um operador
pode embarcar uma carga comercializável maior, em vez do combustível químico que o
satélite teria utilizado caso fosse um sistema de propulsão usual. Isso também
proporciona uma economia de recursos no lançamento, pois a massa do satélite
também é menor. Contudo, apesar da redução de custos, um importante fator negativo
do uso de propulsão totalmente elétrica é o tempo necessário para atingir a órbita final
do satélite, que pode durar vários meses, impedindo o inicio das operações comerciais.
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O resultado positivo de algumas das tendências inovadoras observadas na área
de pequenos satélites se tornaram muito importantes nos últimos cinco anos, devido ao
seu baixo custo e menores prazos de produção. Contudo, ainda existe uma dinâmica
natural entre o tamanho de um satélite e suas funcionalidades, pois, quanto menor um
satélite, menor sua capacidade de transportar instrumentos úteis e menos será sua
autonomia de funcionamento, dado que o mesmo transportará menos combustível. Os
progressos realizados no processo de miniaturização e as tecnologias de integração
diminuíram drasticamente esses efeitos negativos. Várias empresas comerciais estão
se especializando na fabricação de estruturas para uma enorme variedade de missões
de pequenos satélites, sendo possível a compra on-line da maioria dos componentes e
subsistemas para construir um nano satélite em qualquer local. Os desenvolvedores
trabalham cada vez mais em arquiteturas de sistemas complexos, para obter satélites
que trabalhem em constelações. Muitos produtos e serviços espaciais, como
navegação, comunicações, teledetecção e investigação científica para fins civis e
militares, estão sendo projetados em universidades, centros de pesquisa e indústrias.
Atualmente, os Cubesats são muito populares nas universidades, como
ferramentas de demonstração de tecnologias. A Agência de Projetos de Pesquisa
Avançada da Defesa dos EUA foi uma das primeiras fomentadoras desses novos
satélites como demonstradores tecnológicos, terceirizando universidades americanas
para o projeto. De forma geral, o tempo de maturação de uma missão operacional de
satélite costuma levar anos, pois se inicia com missões de caráter científico até que as
tecnologias possam ser efetivamente utilizadas. Um exemplo dessas aplicações é a
utilização desses pequenos satélites por alunos de universidades, que são
possibilitados de colocar em prática de forma mais efetiva as suas competências
científicas e de engenharia, além de aproveitarem para realizar o lançamento desses
pequenos satélites quando o excesso de capacidade está disponível nos diversos
foguetes. Conforme a OCDE (2014, p. 38), no ano de 2014, aproximadamente uma
centena de universidades em todo o mundo estavam empenhadas na construção de
cubesats e cerca de 200 pequenos satélites foram lançados. O número de lançamentos
de cubesats aumentou ao longo dos anos, com o primeiro deles sendo colocado em
órbita em 2002. Até 2013, vinte e seis países já tinham desenvolvido cubesats, com os
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Estados Unidos respondendo por mais da metade deles, seguido pela Europa, Japão,
Canadá e vários países sul-americanos. Atualmente, vários países trabalham com a
ideia futura de missões baseadas em arquiteturas fracionadas, em detrimento da
corrente

tradicional,

no

qual

são

produzidos

grandes

satélites

com

várias

funcionalidades. Alguns especialistas observam isso como uma tendência semelhante
aos computadores da década de 1970, que evoluíram de grandes máquinas para redes
de pequenos computadores conectados à Internet e isso está propiciando o
desenvolvimento de novos empreendimentos comerciais. Empresas como a Skybox
Imaging e a Planet Labs lançaram suas primeiras constelações de satélites com o
objetivo de produzirem imagens baratas e de alta resolução, com dados atualizados
frequentemente. E como referência ao potencial desse segmento comercial da indústria
espacial, no ano de 2014, a empresa Google comprou a Skybox por cerca de 500
milhões de dólares. O desenvolvimento desses pequenos satélites tem atraído a
atenção internacional e, a medida que esses interesses forem crescendo, novas
possibilidades de receita surgirão, e as lições aprendidas estarão disponibilizadas
através de conferências científicas realizadas por seus desenvolvedores.

2.4 PRODUTOS E SERVIÇOS ESPACIAIS

Pode-se observar que comercialização de produtos e serviços espaciais
proporciona maior dinamismo para o desenvolvimento e a sustentabilidade da base
industrial do setor espacial. De maneira geral, as oportunidades para a indústria
originam-se tanto no fornecimento de dados e serviços quanto na entrega de bases
espaciais, suprimentos para satélites, estações e centros de controle em terra, os mais
diversos dispositivos para mercado de consumo e serviços de lançamento. A
possibilidade de inserção nesse nicho de mercado depende fundamentalmente do
estágio tecnológico disponível e da capacidade de assimilação dessas tecnologias pela
indústria.
Segundo Carvalho (2011, p. 29) verifica-se que nos países possuidores de
tecnologia espacial, a participação governamental é essencial na orientação dos
trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, na construção de politicas de aquisições
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governamentais, e no desenvolvimento inicial de tecnologias que serão, posteriormente,
transferidos à indústria. Os governos de países mais desenvolvidos são também
clientes do setor de serviços, através da compra de informações, utilização de
infraestrutura e de ativos espaciais privados para o fornecimento de serviços públicos
de comunicações, de meteorologia e de imagens de alta resolução.
Desta maneira, além das possibilidades de oferta de serviços de lançamentos
comerciais,

o

setor

espacial,

através

de

tecnologias

de

telecomunicações,

sensoriamento remoto, geoposicionamento, navegação, etc., pode proporcionar
produtos e serviços nos mais diversos segmentos econômicos. O avanço da tecnologia
espacial tem possibilitado o desenvolvimento de negócios baseados nos spin-offs do
setor.
As inovações tecnológicas desenvolvidas para fins espaciais tem proporcionado
ganhos à praticamente todos os setores industriais. De acordo com Carvalho (2011, p.
29) na área automobilística, podemos citar como exemplo a utilização de airbags, freios
com ligas de carbono, amortecedores e sistemas de refrigeração. Outros spin-offs
dessas tecnologias estão nos sistemas de purificação de ar e água e nos tecidos
antialérgicos, resistentes ao calor e bactericidas. Na indústria mineradora, podemos
citar os radares de penetração no solo, desenvolvidos para exploração espacial, e que
são utilizados para detectar rachaduras em minas e túneis. Dentro do contexto do
Programa Espacial Brasileiro, podemos citar o desenvolvimento de ligas de aços de
ultra alta resistência, utilizado nos foguetes de sondagem, produto que chegou a ser
exportado para emprego na fabricação de trens de pouso de grandes jatos comerciais.
As pesquisas em materiais compósitos também possibilitaram o desenvolvimento de
tecnologia de bobinagem de fitas e fios sintéticos, para fabricar propulsores e
divergentes para a área espacial, sendo mais tarde empregada na fabricação de
capacetes para aviação. Devido às barreiras internacionais impostas à importação de
certos componentes de alto desempenho, há um estimulo ao desenvolvimento nacional
dessas tecnologias, numa parceria que envolve governo, indústria e universidades.
Alguns desses dispositivos – como, por exemplo, sensores de alto desempenho –
poderão ser utilizados na navegação espacial, aérea e marítima de precisão.
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Logo, os resultados das atividades espaciais encontram-se de duas formas.
Primeiro, por meio das demandas exigidas pelos governos à cadeia de fornecedores na
compra de bens e produtos espaciais, proporciona-se a qualificação e a competitividade
da indústria. E, segundo, as inovações tecnológicas desenvolvidas nos centros de
pesquisa, nas universidades e nos fornecedores do programa espacial são
incorporadas pela indústria em geral, por meio de produtos inovadores e de
possibilidades de negócio.

2.5 A NECESSIDADE BRASILEIRA DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS

Como demonstrado anteriormente, o setor espacial demanda um elevado nível
de desenvolvimento tecnológico e seus produtos e serviços possuem um alto valor
agregado, tornando-se necessário observar que o desenvolvimento de uma indústria
espacial estruturada pode proporcionar ganhos relevantes a um país. Se realizarmos
uma comparação entre algumas nações ao redor do globo, podemos verificar que o
investimento em tecnologias de alta intensidade tem contribuído significativamente para
seu crescimento ou desenvolvimento. Conforme um levantamento feito em 2005, o PIB
do Brasil cresceu apenas 89% nos 25 anos anteriores ao referido ano, enquanto o da
Índia cresceu 400%, o da Coreia do Sul 500% e o da China 1.000%. O diferencial
desses países consiste no desenvolvimento e na produção de artefatos de alta
tecnologia. O levantamento evidenciou também o crescimento da renda per capita em
torno de 40 a 50% superior ao do PIB. A maneira de se estimar a agregação de valor à
produção pode ser realizada pela relação entre o preço e o peso de determinado
produto, sendo que este conceito é utilizado pelo setor aeroespacial desde 1998.
Em 1997, foi publicado pela Organização para Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (OCDE), um reexame da classificação de setores industriais
manufatureiros e seus produtos em função de seu nível tecnológico. Tendo em vista
uma economia globalizada, a tecnologia é um aspecto essencial, pois as empresas que
utilizam-se de alta tecnologia possuem um maior nível de inovação e são responsáveis
por criar novos mercados, além de possuírem produtos mais dinâmicos.
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Entre os setores classificados como de alta tecnologia pela OCDE a indústria
aeroespacial brasileira é a única área que apresenta saldo comercial positivo –
conforme dados levantados desde o ano 2000 pela Secretaria de Comercio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –, enquanto os outros
setores, como instrumentos médicos e ótica de precisão, equipamentos de rádio,
televisão e comunicação, material de escritório e informática e fármacos, possuem
saldos negativos. Uma possível interpretação para esse resultado seria o fato de que a
indústria aeroespacial brasileira possui marcas bem estabelecidas em seus mercados,
enquanto os outros setores industriais instalados no Brasil são formados basicamente
por empresas de capital estrangeiro, que trazem sua própria tecnologia do exterior.
Esse pode ser um caminho para o desenvolvimento econômico brasileiro, pois o país
não pode basear seu desenvolvimento e estratégias de redução da pobreza no setor
agrícola, em recursos naturais ou no comercio de commodities. A dificuldade que o
Brasil enfrenta atualmente para acompanhar o crescimento de países como China e
Índia seria compensada com uma politica destinada a promover setores de alta
tecnologia.
Embora tenha surgido nos primórdios da era espacial, por volta da década
de1960, o Programa Espacial Brasileiro nunca esteve completamente integrado às
estratégias nacionais de desenvolvimento. Enquanto em países como Estados Unidos,
Rússia, Índia e China, o setor espacial é considerado fundamental – para defesa,
vigilância e inteligência, para atividades civis de comunicações, proteção ambiental e
posicionamento –, o Programa Espacial Brasileiro tem sido deixado em segundo plano.
Desde sua origem, o Programa Espacial tem sido tratado como atividade de pesquisa e
desenvolvimento, em que a aquisição e o avanço tecnológicos são suas principais
justificativas e motivações fundamentais. A falta de integração do programa a outras
politicas públicas de maior importância, a politica de compras governamentais e a
dificuldade de identificação dos benefícios proporcionados pela atividade espacial,
concomitantemente a períodos de forte crise econômica – associados a baixos níveis
de investimentos –, fizeram com que os projetos sofressem inúmeros atrasos e o
desenvolvimento de satélites e de foguetes seguissem diferentes caminhos. Dessa
maneira, deve-se partir da necessidade por informações necessárias a conquistas das
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metas nacionais concretizadas por diversas politicas públicas, como, por exemplo, nas
áreas de saúde, educação, proteção ambiental, segurança alimentar e hídrica, defesa e
segurança e defesa civil, entre outras. Logo, identificadas as imposições geradas por
essas políticas, o Programa Espacial Brasileiro deverá ser capaz de atender as
necessidades de observação da Terra, de comunicações, de posicionamento e
navegação e de acesso autônomo ao espaço.
Seguindo esse contexto, as atividades de pesquisa e de desenvolvimento
tecnológico podem ser fator de promoção de inovação e geração de emprego e renda
com a participação efetiva da indústria nacional. Desta forma, com o objetivo de atender
as necessidades do Estado brasileiro, elaboradas e em consonância nos mais altos
níveis de governo, parlamento e sociedade, é que o Programa Espacial Brasileiro se
tornara um verdadeiro programa de Estado, imune às crises econômicas e as
mudanças de governo.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

As orientações que regulam as ações do país no setor espacial estão fixadas
em um documento intitulado Política de Desenvolvimento das Atividades Espaciais
(PNDAE), tendo como princípio fundamental o estímulo à qualificação brasileira para o
desenvolvimento e o emprego de recursos e técnicas espaciais em beneficio à
sociedade e em resposta aos problemas nacionais. O PNDAE estabelece também ao
setor produtivo brasileiro o objetivo de especializar o mesmo para integrar e obter
competitividade em mercados de bens e serviços espaciais. O documento ressalta
também a necessidade da participação da indústria nacional nos programas de
desenvolvimento de tecnologias e sistemas espaciais, premissa básica para a
assimilação adequada pelo setor produtivo da capacitação originada por esses
programas. Essa participação da indústria nacional deverá proporcionar a qualificação
não somente quanto ao fornecimento de partes e equipamentos, mas deverá incluir o
desenvolvimento e a manufatura de subsistemas e sistemas completos. É fundamental
a busca pela aproximação entre os grupos das instituições de pesquisa e
desenvolvimento e os elementos da indústria, por meio da execução conjunta de
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projetos de desenvolvimento tecnológico que integrem a indústria desde o momento
inicial da elaboração do projeto. O estabelecimento de planos de longo prazo possibilita
que as empresas nacionais possam decidir com maior clareza e menos incertezas
sobre sua inserção no programa espacial brasileiro.
O PNDAE estabelece as orientações a serem consideradas na elaboração do
Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), documento que expõe os
principais programas nacionais na área espacial e, em seu cerne, deve ser
desenvolvido pelo setor produtivo e por institutos brasileiros.

Entre seus objetivos

destaca:
- A necessidade de fornecimento à sociedade de serviços oriundos do acesso à
tecnologia espacial e que possibilitem a elevação da qualidade de vida da sociedade;
- Estabelece a necessidade de aumento na produção de riqueza no país, por
meio do desenvolvimento das empresas nacionais, através da especialização advinda
do programa, das inovações em produtos e serviços destinados aos vários setores da
atividade econômica que necessitem de tecnologia;
- O setor espacial também deve proporcionar economia e geração de divisas ao
país, por intermédio da substituição de importações de elementos de alta tecnologia e
alto valor agregado, através da habilitação do parque industrial brasileiro, e pelo
desenvolvimento de bens para o mercado externo, fazendo com que o país participe da
comercialização internacional desses produtos e serviços;
- A provisão de serviços, produtos e soluções tecnológicas, em resposta à
crescente necessidade nacional, em função da modernização e desenvolvimento da
sociedade brasileira;
- Criação e retenção de empregos com alto índice de qualificação e difusão de
mão de obra especializada a outros segmentos do setor produtivo;
- Conhecimento e domínio de tecnologias sensíveis, aptas a serem utilizadas na
área de defesa do país.
De acordo com os objetivos e diretrizes do PNAE, deveria ocorrer o
desenvolvimento e suprimento dos sistemas, subsistemas e equipamentos para os
subprogramas sempre por meio do setor industrial brasileiro, sem desprezar a
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participação governamental nesse processo, através de seus institutos de pesquisa e
universidades.
Inicialmente, a utilização dos recursos espaciais foi buscada devido à suas
características estratégicas de acesso aos meios de observação, de comunicação e de
navegação em alcance mundial. Posteriormente, foram criados outros empregos de
cunho comercial e científico e, em apenas um curto período de tempo, os orçamentos
empregados nas relações comerciais utilizando meios espaciais ultrapassaram de
forma substancial os recursos direcionados em projetos de caráter estratégicos. Diante
dessas características estratégicas e econômico/comerciais, pode-se ainda diferenciar
o setor espacial em dois segmentos de atividade: o primeiro deles concentra-se na
produção de veículos lançadores, bases de lançamento e satélites, e o segundo opera
na utilização econômica e comercial dos serviços oferecidos pelos satélites. O que
norteia as atividades espaciais desse segundo segmento é o rendimento econômico
proporcionado a seus atores, sendo que neste setor a utilização de produtos e serviços
é difundida por empresas e países de diferentes níveis econômicos e de
desenvolvimento, além de existirem poucas restrições quanto à propalação de
tecnologia e equipamentos. Contudo, o que ocorre no setor primário diferencia-se
substancialmente, pois a exploração dos recursos é regulada e restrita por um reduzido
grupo de países que, de maneira geral, possuem grandes extensões territoriais,
economias de grande escala e interesses político-econômicos que compreendem
aspectos globais. O desenvolvimento dessa área demanda orçamentos robustos, além
de especialização gerencial, técnica e constância na construção dos projetos. O caráter
estratégico é o fator fundamental para o engajamento dos países que dominam este
setor, tendo em vista que, além da utilização comercial do setor secundário, estas
nações também empregam as tecnologias espaciais em seus sistemas de segurança e
defesa que, de maneira geral, são estruturados para operar além do próprio território.
Logo, considerando-se este caráter estratégico, a difusão de tecnologia neste setor é
bastante restrita e impele cada país a buscar o maior grau de autonomia possível.
Por meio das informações obtidas – fundamentalmente através dos dados
fornecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –,
observa-se a importância que a indústria espacial vem adquirindo ao longo de sua
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história. É impossível imaginar a sociedade contemporânea sem os produtos e serviços
oferecidos por esse segmento, principalmente por meio dos spin-offs gerados durante o
processo de desenvolvimento dos projetos espaciais. E dentro desse contexto insere-se
a sociedade brasileira, que vem desfrutando das tecnologias espaciais através da
utilização de serviços como navegação por satélites, telecomunicações, observação da
Terra, etc., além dos diversos spin-offs tecnológicos oriundos dos empreendimentos
espaciais internacionais. Esses ganhos são originados majoritariamente de tecnologias
externas com a utilização de artefatos direcionados ao Brasil – tendo como exemplo os
serviços de telecomunicações – ou associados à sistemas internacionais –
particularmente em dados meteorológicos, imagens de satélites, informações de GPS e
dados científicos.
Embora seja extremamente importante o desenvolvimento de uma indústria
espacial independente, o Brasil precisa intensificar a utilização de satélites, sejam eles
nacionais ou estrangeiros, e não somente na esfera privada, mas também no setor
público, pois qualquer emprego de satélites leva em conta esforços e tecnologias que
vão muito além desses artefatos. As telecomunicações por satélites, por exemplo,
oferecem uma série de benefícios à sociedade, como sistemas de navegação e
segurança, inclusão digital, gestão pública remota, distribuição de dados, entre outros.
Contudo, as telecomunicações via satélite não estão limitadas apenas a esses artefatos
e sua utilização não pode ser limitada às competências locais de produção. É
necessário que sejam estabelecidos métodos para desenvolver esses segmentos de
maneira global para que, desta forma, surjam as demandas por satélites de modo
consolidado. Diante desta perspectiva, a indústria nacional tem a função de responder
gradativamente à essas necessidades com o domínio de tecnologias de lançadores,
estações de rastreio, bases de lançamentos, satélites e tratamento da informação,
através de políticas tecnológicas e industriais que norteiem a forma de adquirir o
domínio desse know how e como a atuação nacional deve realizar-se. É fundamental a
retomada das concepções tecnológicas e experimentais das missões espaciais, além
de possibilitar a criação de um método de missões operacionais que ofereçam
estímulos à indústria, aos órgãos de pesquisa e desenvolvimento e à sociedade como
um todo.
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Ainda no caso das telecomunicações, é difundido no meio espacial brasileiro a
ideia de que esse setor é um assunto comercial, contudo, os investimentos mundiais
para

pesquisa

e

desenvolvimento de telecomunicações espaciais avançadas

provenientes do setor público são ainda significativos, principalmente os investimentos
direcionados ao setor de defesa. Todavia, existe a possibilidade de que um país
emergente na indústria espacial siga uma estratégia diferente e direcione seus recursos
em programas civis. No caso brasileiro, os benefícios potenciais das telecomunicações
espaciais, considerando-se suas dimensões continentais, são evidentes e o
desenvolvimento adequado deste mercado é importante para o país. Além das
aplicações em telecomunicações, essa tecnologia é essencial em outros tipos de
satélites que compreendam altas taxas de transmissão de dados. Existem também
tecnologias relacionadas com radiocomunicações, como por exemplo o sensoriamento
remoto por meio de radar. Atividades experimentais envolvendo satélites de
telecomunicações poderiam gerar as bases para o desenvolvimento das necessidades
pertinentes ao setor de maneira mais ampla. Uma missão experimental poderia
configurar um grande desafio à engenharia nacional, tendo em vista que deveria
englobar tecnologias ainda não dominadas no país e, embora experimental, para o
desenvolvimento dos sistemas demandaria responder um tempo de útil mínimo da
ordem de cinco anos com confiabilidade de 90%. O desenvolvimento de tecnologias
básicas e de soluções inovadores devem nortear as atividades experimentais de
comunicações, incluindo transponders de emprego corriqueiro nas bandas C e X, além
de compreender a capacidade para comunicações móveis ou transportáveis nas
bandas L ou S. Essas tecnologias promovem enormes desafios, com possíveis
oportunidades de inovação em sistemas espaciais ou em tecnologias relacionadas,
como a dos materiais. Simultaneamente ao desenvolvimento desses satélites, a ciência
e tecnologia nacionais desenvolveriam ações estruturantes em um sistema científico de
monitoramento do clima espacial e navegação por satélites.
As

missões

de

observação

da

Terra

também

podem

fomentar

o

desenvolvimento da indústria espacial e são indispensáveis para a gestão territorial das
sociedades contemporâneas. Vários serviços podem ser enquadrados nesta categoria,
que engloba desde a observação atmosférica – como por exemplo, a medida de
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precipitação pluviométrica –, o sensoriamento remoto para observação da superfície
terrestre, do mar – temperatura, salinidade, etc. –, até a observação meteorológica por
satélite geoestacionário. Contudo, é improvável que qualquer país possa responder
com meios próprios todas suas necessidades, por isso, a colaboração internacional e o
compartilhamento de informações são essenciais, particularmente no que tange aos
satélites de monitoramento ambiental, do clima e de aplicações científicas de
características variadas. Considerando-se os projetos para o setor, o Brasil já investe,
em relação ao PIB, valores maiores que a média mundial e isso se justifica em função
das características territoriais e econômicas, como o interesse na região Amazônica e
na produção agrícola nacional. Considerando ainda a esfera da observação da Terra, o
setor meteorológico merece destaque e um plano de desenvolvimento, pois constata-se
que a qualidade da previsão meteorológica depende da combinação de dados de
satélite em órbita baixa e geoestacionária. Internacionalmente, o Brasil tem contribuído
com o sistema Global Precipitation Measurement (GPM), além de receber a
colaboração

dos

Estados

Unidos

na

obtenção

de

imagens

meteorológicas

geoestacionárias dos seus satélites. Contudo, essa dinâmica está compelida a
restrições diversas, sujeitas às condições meteorológicas no hemisfério norte ou à
disponibilidade de satélites de backup. Isso ressalta a necessidade de investimentos
para o desenvolvimento da indústria nacional, pois as constantes restrições na
utilização de dados diversos são obstáculos ao gerenciamento das atividades políticas,
econômicas, sociais e ambientais do país. O bom nível das atividades meteorológicas
brasileiras e os importantes benefícios que a mesma traz ao país podem justificar as
ações nesse sentido.
Outro segmento importante a ser desenvolvido é o que abrange as missões
científicas voltadas à pesquisa básica, que proporcionam oportunidades fundamentais
de cooperação internacional. O país possui particularidades e interesses específicos
referentes ao clima espacial, tendo em vista que em regiões equatoriais são mais
marcantes os impactos das bolhas e cintilações ionosféricas e, em consequência, seus
efeitos nos sistemas de navegação são sentidos com mais intensidade do que em
outras regiões. O Brasil também possuí uma comunidade científica de importância
internacional nas áreas englobadas pelas ciências espaciais. Contudo, a questão dos
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custos operacionais dessas missões é extremamente importante quando considerados
o lançador e os serviços nacionais de lançamento. Possíveis soluções para essa
barreira são as oportunidades de voos como carga secundária, a utilização de foguetes
de sondagem, balões e o aproveitamento de transporte em missões estrangeiras ou
internacionais. Dessa forma, é necessário a estruturação de uma regularidade em
atividades de natureza científica para promover a participação de pesquisadores e,
dessa maneira, desenvolver uma cultura científica e tecnológica na área espacial. O
país pode proporcionar a integração de um programa espacial científico com o
desenvolvimento de capacidade própria de acesso ao espaço, ou seja, a qualificação
para a construção de lançadores, satélites e suas tecnologias associadas.
É necessário que se estabeleçam discussões acerca das particularidades
desses programas pois, se os mesmos forem operacionais, deve-se promover a
disponibilidade ao usuário e, se caracterizarem-se como experimentais, almejar de
forma mais eficiente os ganhos tecnológicos. Atividades científicas ou missões ligadas a
área de defesa podem ser atendidas com um prazo reduzido e com maior grau de risco,
possibilitando a complementação das missões experimentais no desenvolvimento de
um método de domínio tecnológico. O objetivo a ser alcançado é a possibilidade de
inovação constante concernente às cargas úteis desses satélites e o gerenciamento
dos custos, pois o estabelecimento de diretrizes adequadas é essencial para o
desenvolvimento da indústria espacial no país.
Através

dos dados da

OCDE,

constata-se

também,

no

tocante

ao

estabelecimento do programa espacial propriamente dito e quanto a operação e
evolução do mesmo, que o nível mínimo exigido é o de sustentabilidade técnica. No que
diz respeito aos recursos humanos, a sustentabilidade relaciona-se à formação de um
contingente crítico de pessoas que viabilize a produção e continuidade das
competências de pesquisa, desenvolvimento, produção e operação de veículos
lançadores. A utilização de processos de registros detalhados das atividades é
fundamental para a manutenção do conhecimento e das técnicas adquiridas. Os
programas espaciais internacionais mostram historicamente que, para dominar as
dificuldades políticas e econômicas globais e as de natureza técnica envolvidas na
maior parte das atividades, é primordial que sejam organizados grupos formados por
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engenheiros, cientistas e administradores altamente qualificados e comprometidos
inteiramente com o projeto. A dinâmica de utilização desses recursos humanos é
imprescindível, observando-se que as lacunas deixadas em determinadas áreas de
conhecimento e a divergência na execução de etapas interdependentes podem
dificultar ou até impossibilitar a execução de um projeto. Desta forma, a
sustentabilidade técnica está correlacionada à formação e manutenção de grupos
especializados capazes de executar as atividades em níveis mínimos de segurança e
desempenho. Outro item importante é o da sustentabilidade econômica, que está
associado à utilização eficiente dos recursos humanos e técnicos, à medida que esteja
garantido o patamar de sustentabilidade técnica.
Os recursos destinados aos programas espaciais variam muito globalmente,
sendo que em algumas situações, informações disponíveis não podem ser confirmadas
oficialmente. Uma das características que dificulta a análise sobre os orçamentos
espaciais é o fato de que muitos dos recursos direcionados a esse segmento estão sob
outra denominação, principalmente os que envolvem investimentos militares na área.
Alguns levantamentos feitos acerca dos investimentos no setor espacial demonstram
um outro fator importante na análise desses dados que é paridade de poder de compra
em cada país, podendo aumentar ou mesmo diminuir os valores indicados nesses
índices. Um exemplo desse caso é o setor espacial indiano, no qual a paridade indicada
acaba incrementando o valor dos investimentos do governo em três vezes. Logo, essas
questões são fundamentais para se confirmar a complexidade de se comparar
orçamentos entre diversos países, mesmo sem o rigor científico normalmente utilizado
em outras análises.
Através dos estudos realizados pela OCDE, constata-se também que nos casos
em que os programas espaciais estão fundamentados na busca de independência e de
autossuficiência em todos as possíveis esferas do setor, como nos EUA, Rússia, União
Europeia, Índia e China, os investimentos na área são substanciais. Desta forma,
observa-se que os recursos destinados ao Programa Espacial Brasileiro e,
consequentemente, toda a cadeia produtiva envolvida, está muito abaixo dos adotados
por países com objetivos similares e que, há algumas décadas, encontravam-se em um
patamar de desenvolvimento de seus programas espaciais muito próximos aos níveis
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brasileiros. Em 2005, por exemplo, enquanto a Índia investia aproximadamente 0,1% de
seu PIB no setor espacial, o Brasil tinha volumes bastante inferiores, com cerca de um
décimo desse investimento.
Embora o orçamento específico para o setor seja fundamental, o planejamento
estratégico e de longo prazo para o segmento deve considerar o aumento da utilização
de outras formas de financiamento, inclusive envolvendo participação direta da iniciativa
privada. Um exemplo desses mecanismos são os fundos setoriais para ciência e
tecnologia, que são importantes instrumentos de financiamento a projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Esses fundos têm seus recursos originados de
contribuições sobre o resultado de exploração de recursos naturais, direitos ou bens da
União, além de frações de tributos de certos setores. Esses recursos são controlados
pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), sendo que o fundo direcionado ao
setor espacial, denominado CT Espacial, tem como princípios o incentivo a pesquisa e
o desenvolvimento atrelados à utilização de tecnologia espacial na concepção de
produtos e serviços, com foco nos setores de alto conteúdo tecnológico, como no caso
da agricultura, meteorologia, comunicações, sensoriamento remoto, oceanografia e
navegação. Apesar da lista de receitas que capitalizam o CT Espacial ser relevante, a
quantidade de recursos produzidos por estes direitos sé muito pequena, não sendo
adequada aos volumes financeiros normalmente pleiteados para o desenvolvimento de
atividades relacionadas à tecnologia espacial, sendo necessário, desta forma, ser
ampliado, em especial com uma fonte de receita que possibilite um volume mais
constante de recursos. Observa-se também que o país ainda não executa lançamentos
comerciais a partir de seu território, possuí um pequeno número de posições orbitais
utilizadas por companhias privadas de comunicações, e não dispõe de infraestrutura
terrestre para rastreio e controle de missões espaciais largamente comercializada,
fazendo com que os recursos para o CT Espacial sejam escassos. Apesar dos
subsídios serem direcionados às empresas e não aos órgãos públicos diretamente
relacionados ao programa espacial, esses investimentos auxiliam o setor, de forma que
possibilitam o desenvolvimento de tecnologias e de inovação em empresas que
participam do programa, sendo que estes recursos também possibilitam a manutenção
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de determinadas indústrias no campo espacial, uma vez que se trata de um setor
bastante peculiar e dependente de contratos.
Financiamentos de projetos espaciais também podem ser obtidos através de
meios multilaterais, como por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), que auxilia projetos de desenvolvimento na América Latina e Caribe. Essa fonte
apresenta diversas formas de financiamento, na forma de empréstimos com períodos
de carência, pagamento e taxas de juros reduzidas.
Outra possibilidade de financiamento são as Parcerias Público-Privadas (PPP),
estabelecidas no Brasil através da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Com
essas parcerias, as instituições públicas procuram atender a deficiência de recursos
financeiros e utilizar-se da eficiência do setor privado para obter investimentos em áreas
fundamentais, particularmente no setor de infraestrutura. No Brasil, essas parcerias são
uma forma de contrato administrativo de concessão, nas qualidades patrocinada ou
administrativa.
Um mecanismo conhecido como offset também é uma ferramenta importante
para a aquisição de recursos para o setor. Essas compensações comerciais, industriais
e tecnológicas, têm sido internacionalmente utilizadas em volumosos contratos de
aquisição governamentais, como maneira de se alcançar o desenvolvimento
tecnológico e industrial dos países compradores de produtos e serviços no exterior. Os
benefícios produzidos por esses offsets são extremamente relevantes, principalmente
para nações em desenvolvimento, acarretando em investimentos locais, criação de
empregos e oportunidades de negócios para pequenas e médias empresas, expansão
da movimentação comercial e, principalmente, transferência de tecnologia. No Brasil, a
utilização dessas compensações é muito comum nos contratos associados à compra de
materiais de defesa, havendo, inclusive, regulamentação editada pelo Ministério da
Defesa acerca desta matéria. Os benefícios da utilização de offsets pela atividade
espacial podem ocorrer, entre outras formas, por meio da inserção de projetos do
segmento espacial dentro do programa de offsets pela empresa ou grupo de empresas
encarregadas pela execução das compensações e/ou a concepção de uma política
específica de compensações para o Programa Espacial Brasileiro. É importante frisar
que os segmentos espacial e de defesa possuem várias cooperações, sendo comum a
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existência de grupos operando nas duas áreas, o que simplificaria a inclusão de offsets
na esfera espacial em contratos específicos de defesa.
Uma outra variável importante nessa indústria é a comercialização de produtos
e serviços produzidos pelos centros de pesquisas do programa espacial, que também
são fontes de recursos que podem ser melhor exploradas e expandidas. Um exemplo
dessas possibilidades é o Laboratório de Integração e Testes (LIT/INPE), localizado em
São José dos Campos (SP), que é muito utilizado por empresas privadas na realização
de testes, ensaios e qualificações, remuneradas, em suas instalações. No segmento de
lançadores e foguetes, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, do Departamento de
Ciência

e

Tecnologia

Aeroespacial

(IAE/DCTA)

tem

obtido

certo

êxito

na

comercialização de foguetes de sondagem para Europa, gerando divisas ao país. A
transferência de determinados projetos de veículos de sondagem para a indústria
nacional poderia proporcionar o desenvolvimento e obtenção de novos mercados,
remunerando-se o IAE/DCTA por meio de royalties. Os produtos e serviços gerados por
satélites, como dados meteorológicos, imagens de sensoriamento remoto e transmissão
de dados podem também gerar divisas a serem reinvestidas no programa nacional. Na
Europa, são comuns as iniciativas conjuntas de governos e empresas para a
comercialização global de dados e imagens de satélites governamentais.
A conjuntura histórica e os quadros das realizações do Programa Espacial
Brasileiro e da atuação industrial indicados oferecem recursos para o estabelecimento
de novas configurações para o estabelecimento da política industrial e ferramentas para
suscitar, de fato, o desenvolvimento e crescimento da indústria espacial nacional. A
consolidação e expansão da indústria espacial brasileira podem ser associados ao nível
de participação do setor industrial. Devem ser oferecidas à indústria espacial brasileira
as condições para fornecer, reproduzir e aperfeiçoar projetos e tecnologias já
desenvolvidas nos institutos de pesquisas do setor, além de possibilitar oportunidades e
desafios para o desenvolvimento e fornecimento de novos sistemas baseados em micro
e pequenas plataformas de satélites e em veículos lançadores de pequena capacidade.
Desta forma, a atualização dos sistemas espaciais já desenvolvidos no contexto do
programa espacial deveriam ser completamente engajados pela indústria nacional. Nos
projetos mobilizadores de maior envergadura, seja no segmento de satélites, nos
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geoestacionários, ou no setor de veículos lançadores, desde a sua criação deve ser
considerado a participação da indústria nacional a partir dos níveis sistêmicos mais
elevados até os fornecimentos mais simples de produtos e serviços que possam
ocorrer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um programa espacial é um indicador da capacidade desenvolvimentista de um
país. E este indicador é amplo o suficiente para cobrir desde aspectos de
desenvolvimento tecnológico até geopolíticos, passando pela capacidade de pesquisa,
organização e sistema educacional, dentre outros. Nosso país aproxima-se de um
papel de maior relevância na economia planetária de uma maneira talvez não vivida no
passado, seja na economia, no comércio e na política internacional. Um programa
espacial com aplicações voltadas para estes setores muito contribuirá na consolidação
desta posição. Para isto é necessária uma revisão do Programa Espacial Brasileiro tal
como ele está estabelecido nos últimos anos. O país tem se beneficiado de aplicações
da tecnologia espacial nas telecomunicações, meteorologia, meio ambiente, GPS e
dados científicos. Entretanto, a grande maioria destes dados é gerada por missões e
satélites projetados e desenvolvidos no exterior. Uma estratégia ampla e abrangente
deve ser estabelecida para criar uma demanda consistente que estimule a indústria
nacional a participar do domínio de tecnologias de lançamento e de satélites. Esta
estratégia deve ser implantada por meio de uma política industrial que estimule a
participação nacional em missões operacionais e experimentais. Missões experimentais
incluiriam missões científicas e de defesa na construção da estratégia de domínio
tecnológico industrial. Propõe-se o estabelecimento de um plano nacional de atividades
espaciais para os próximos vinte anos, tendo por base: 1) a constituição de um
programa de satélites geoestacionários para a capacitação dos sistemas de
telecomunicações e meteorológicos nacionais; 2) um sistema operacional de
observação da Terra por constelação de satélites; e 3) um programa mobilizador de
satélites científicos para a mobilização do meio científico, tecnológico e industrial.
Quanto à forma de acesso ao espaço, foram identificadas duas linhas de ação que não
necessariamente são excludentes. Uma prioriza o atendimento a missões que visam
tornar o país independente no lançamento de satélites de comunicação e de
sensoriamento. A outra prevê progressão na forma de chegar ao mesmo objetivo. Estas
linhas contemplam que:
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• Há uma janela de oportunidade para que o Brasil participe de forma competitiva
no acesso ao espaço com veículos que atendam a uma grade significativa de missões
que satisfaçam interesses estratégicos do país.
• O envelope de missões dos veículos deve atender o transporte de satélites de
até quatro toneladas em órbita baixa e de transferência geoestacionária. Este envelope
de missões permite a realização de missões de observação (científicas, sensoriamento
remoto, meteorológicas, etc.) e de comunicações.
• O prazo para o início de operação do primeiro veículo pós VLS não deve
ultrapassar cinco anos. A infraestrutura física das organizações governamentais deverá
ser desenvolvida em duas vertentes. A primeira deve suprir os meios físicos
necessários para atender aos ciclos de verificação, validação, qualificação e integração
dos sistemas espaciais de forma universal, ficando disponível tanto para a demanda
interna governamental (centro de lançamento, centro de controle e missão) quanto para
a da indústria (bancos de testes, integração, ensaios estruturais e aerodinâmicos etc.).
A segunda deve manter laboratórios de porte reduzido para atividades de
desenvolvimento tecnológico (produtos e processos), particularmente de missões de
pequeno porte ou científicas. Isto servirá para: (a) manter a proficiência da organização,
(b) mitigar riscos por meio do amadurecimento de tecnologias inovadoras, (c) capacitar
mão-de-obra. Às
Às Empresas, caberia desenvolver a infraestrutura de desenvolvimento e
fabricação correspondente aos subsistemas e cargas úteis típicos de satélites e
lançadores. Esta infraestrutura do setor privado deverá ser posta em uso e mantida por
meio de várias estratégias, tais como:
• Contratos para o desenvolvimento tecnológico preliminar, visando alcançar a
maturidade tecnológica mínima (Technology Readiness Level na NASA) para sua futura
incorporação em missões reais. Estes contratos podem ter origem tanto nas
organizações governamentais desenvolvedoras de satélites e lançadores, quanto por
meio de subvenções econômicas.
• Contratos para o desenvolvimento, fabricação e integração de equipamentos e
subsistemas para missões nacionais ou internacionais, nos casos em que as empresas
conseguirem se colocar como exportadoras.
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• A sustentabilidade deste sistema só será possível na medida em que as
empresas buscarem seus nichos de competência, e que a política espacial permita um
planejamento de longo prazo e o fluxo regular de recursos.
A perda de recursos humanos do Programa Espacial Brasileiro é significativa e
está se acelerando com a elevação da faixa etária dos servidores. Para se reverter o
quadro atual é recomendado fortemente que medidas de impacto sejam tomadas no
curto prazo para recomposição e ampliação do corpo técnico em um prazo de cinco
anos de forma planejada, e com cooperação internacional como meio de aceleração da
capacitação profissional. Para a fixação destes profissionais deve ser implantado um
plano de carreira com metas para ascensão tangíveis e política salarial atrativa e
perene. Além disso, também são necessárias ações na esfera educacional tanto de
segundo quanto de terceiro e quarto graus, como a criação de centros de excelência
distribuídos por diferentes centros de pesquisa e universidades, e em diferentes regiões
do país. Países com programas espaciais abrangentes investem significativamente na
área, bem mais do que o Brasil. Para a continuidade e ampliação do Programa Espacial
Brasileiro de forma sustentável e com forte envolvimento da indústria nacional, faz-se
necessário acréscimo considerável de recursos financeiros. Esse investimento pode ter
suas fontes nos fundos setoriais, como o CT Espacial e o FUNTEL, subvenções
econômicas, financiamentos externos (FUMIN), parcerias público-privadas, offsets,
além da comercialização de serviços e produtos gerados pelos centros de pesquisa do
Programa Espacial Brasileiro, como os prestados pelo Laboratório de Integração e
Testes do INPE e os foguetes VSB-30 do IAE.
Decisões estratégicas no passado levaram a um baixo envolvimento da indústria
nacional no Programa Espacial Brasileiro. Os recursos orçamentários foram
concentrados na infraestrutura e pouco foi para o desenvolvimento e capacitação da
indústria nacional. Propõe-se que sejam feitas mudanças significativas na política de
execução do PNAE com vistas à consolidação, em um prazo de cinco anos, de um
parque industrial espacial sustentável. A legislação de compras governamentais deve
ser revista e é recomendada a contratação de empresas que possam atuar como “prime
contrator” no desenvolvimento completo de sistemas espaciais. Propõe-se que sejam
feitas alianças com os setores de serviço nacional e internacional e com os setores
60

industriais nacionais, para se identificar competências e capacidades comuns ao setor
aeroespacial e a outras atividades econômicas e industriais. E assim identificar
tecnologias úteis e indisponíveis no mercado com suas respectivas trajetórias científicas
e tecnológicas mais promissoras para atender a estas demandas do setor espacial e de
outros setores afins.
Propõe-se a fusão da AEB e dos órgãos setoriais do Sistema Nacional de
Desenvolvimento das Atividades Espaciais - SINDAE (INPE e IAE – espacial) em uma
única agência capaz da condução da Política Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais – PNDAE e das decisões técnicas e científicas para o Programa
Espacial Brasileiro. Seria constituído um núcleo permanente em Brasília de atuação
junto às esferas federais de Governo e ao parlamento nacional. Recomenda-se que a
agência tenha uma posição supraministerial, o que facilitaria a coordenação e
integração requeridas, e uma atuação mais ampla.
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