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Este estudo se propõe em descrever e analisar o surgimento das primeiras 

iniciativas multilaterais para o controle da produção e exportação de armas de porte 

pessoal, destacando a tendência de objetivos entre os Estados e a influência dos 

Estados Unidos na delimitação da agenda. Parte-se das características da produção 

e a exportação de armas e da importância de se controlar esse tipo de armamento 

no cenário internacional. São enumeradas as primeiras iniciativas multilaterais 

relativas ao tema, com destaque para a Convenção da OEA sobre armas de fogo e 

para o Programa de Ação das Nações Unidas para armas pequenas.  

Dessas iniciativas surgiram três pilares sobre o tema, amplamente aceitos pela 

comunidade internacional. A seguir há uma análise das políticas desenvolvidas e a 

legislação dos Estados Unidos como ator influente na delimitação da agenda 

internacional para armas pequenas.  

Identifica-se influências diretas dos Estados Unidos em questões relativas aos 

acordos de controles de armas pequenas. O estudo conclui que houve convergência 

de objetivos e interesses dos Estados nacionais para as primeiras conformações 

internacionais sobre controle de armas pequenas, caracterizando o surgimento de 

regimes. Entretanto, as primeiras iniciativas que surgiram quando da delimitação da 

agenda internacional sobre a matéria estão permeadas pela influência dos Estados 

Unidos, ator relevante no cenário internacional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

Para as relações internacionais, é de suma importância o estudo de iniciativas 

que têm como objetivo controlar novas ameaças à segurança internacional. Entre 

elas, a produção e transferências lícita e ilícita de armas de fogo merecem destaque 

devido à relação que possuem com conflitos armados, violência urbana, proteção 

aos direitos humanos, saúde pública e pobreza.  

Quando o homem se sente inseguro no seu ambiente, ele sacrifica sua 

liberdade natural. A violência urbana é gerada pela ausência de um bem comum 

entre os indivíduos, segundo Hobbes uma das causas do confronto humano, pois 

neste cenário, o homem está em conflito o tempo todo, a desconfiança e a 

diversidade de suas necessidades atuais, medem o bem e o mal por diferentes 

padrões. 

A preocupação verificada por Hobbes, em sua teoria política, são as mesmas 

verificadas nos dias atuais, com diferentes necessidades de cada momento 

histórico. 

A preocupação internacional com o controle desse tipo de armas, no entanto, é 

recente. Durante a Guerra Fria, conflito em que Estados Unidos e União Soviética 

eram as potências mundiais, a corrida armamentista aconteceu voltada para 

desenvolvimento de armas nucleares, que, se utilizadas, têm poder de destruição 

muito maior do que as armas de pequeno porte. Portanto, os acordos de 

desarmamento e controle de armas que foram desenvolvidos pelas duas potências 

estavam concentrados em weapons of mass destruction (WMDs), apesar dos 

grandes arsenais de armas pequenas que soviéticos e estadunidenses possuíam 

(MAGALHÃES, 2003).  

A formação de órgãos globais atuando em diversos temas – entre eles meio 

ambiente, economia, proteção aos direitos humanos, combate ao crime organizado 

– foi uma das principais mudanças observadas na ordem mundial pós Guerra Fria. 

Um dos objetivos principais acordado nas constantes reuniões de chefes de 

Estado e de governo que marcaram a década de 1990 era criar condições para 

manter a paz e o progresso no sistema internacional. Entretanto, a comunidade 

internacional assistiu à escalada de conflitos nos anos 1990.  

Somou-se a isso o surgimento de novos Estados e atores no jogo global, que 

proporcionaram maior complexidade ao funcionamento do sistema internacional. 



 

Mas os processos de globalização que facilitaram o fluxo de informação e de 

pessoas também proporcionaram vantagens para a difusão de atividades ilícitas. 

Surgimento de crimes transnacionais, capazes de afetar vários Estados ao 

mesmo tempo.  

Segundo Naím (2006, p. 11), “os crimes globais estão transformando o sistema 

internacional, modificando suas regras, introduzindo novos atores e reconfigurando o 

poder na política e na economia mundiais”. Não tardou para que a comunidade 

internacional iniciasse esforços para a construção de normas que controlassem os 

efeitos negativos dessas regras no sistema.  

O desarmamento tornou-se um dos temas centrais, só que com foco diferente 

daquele utilizado por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. A 

relação entre uso de armas de fogo e ameaça à segurança dos Estados nacionais e 

de seus indivíduos estava cada vez mais nítida, e se configurava como um problema 

transnacional. As organizações envolvidas com segurança reconheceram que a 

posse de armas tornou-se mais difusa, ou seja, não só os governos mas também 

organizações criminais, milícias, grupos insurgentes e outros atores não-estatais 

tornaram-se detentores de armamentos. (GARCIA, 2006, p. 41). 

Torna-se necessário controlar a movimentação de armas no sistema 

internacional.  Apesar de não ser o único país assolado pela difusão da violência 

armada, o Brasil é um entre os poucos que também possui uma grande e próspera 

indústria de armas de pequeno porte (APPL).  

O Brasil é o quarto maior exportador de armas leves do mundo, de acordo com 

o Amall Arms Survey – é um projeto de pesquisa independente localizado no 

Instituto de Pós-Graduação de Estudos Internacionais e de Desenvolvimento, em 

Genebra na Suiça, estando atrás dos estados Unidos, Itália e Alemanha, mas à 

frente de países como Israel, Aústria e Rússia.  

O Brasil é o quarto maior exportador de armas leves do mundo, de acordo com 

o Amall Arms Survey – é um projeto de pesquisa independente localizado no 

Instituto de Pós-Graduação de Estudos Internacionais e de Desenvolvimento, em 

Genebra na Suiça, estando atrás dos estados Unidos, Itália e Alemanha, mas à 

frente de países como Israel, Aústria e Rússia.  

O mercado global de armas leves movimenta mais de 7 bilhões de dólares por 

ano. O Brasil está entre os seis países do mundo com exportações anuais 

superiores a US$ 100 milhões segundo pesquisa recente do mesmo instituto.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dsmall%2Barms%2Bsurvey%26rlz%3D1C1OPRB_enBR548BR548%26espv%3D210%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://graduateinstitute.ch/&usg=ALkJrhiQxjgqL1F893Jt07CQn_XDypuIEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dsmall%2Barms%2Bsurvey%26rlz%3D1C1OPRB_enBR548BR548%26espv%3D210%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://graduateinstitute.ch/&usg=ALkJrhiQxjgqL1F893Jt07CQn_XDypuIEA


 

Este fato singular tem implicações para as questões relativas a armas de 

pequeno porte no país.  

As armas de pequeno porte produzidas no Brasil estão relacionadas às 

atividades criminosas, também. Usando como exemplo, armas de pequeno porte 

apreendidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, mais de 70% eram produzidas no 

Brasil, e mais de 80% eram revólveres e pistolas, com uma predominância clara de 

revólveres brasileiros. Isto contraria o que já foi considerado de senso comum, e em 

parte divulgado pela própria indústria de armas de pequeno porte: que criminosos 

usam armas automáticas importadas para cometer crimes, enquanto cidadãos 

honestos usam armas de fogo brasileiras registradas para uso legítimo de auto -

defesa. (DREYFUS, Paulo) 

Na realidade, as próprias empresas brasileiras de APPL produzem uma grande 

percentagem das armas responsáveis pelos astronômicos níveis de violência 

armada no Brasil. Ao mesmo tempo, a indústria de armas de pequeno porte sempre 

foi parte, e hoje é o setor mais ativo, de um complexo industrial-militar maior, cujo 

desenvolvimento e crescimento foi, por sua vez, formado pela história política do 

Brasil no século 20 e, especialmente, pelas políticas do regime autoritário em 

vigência de 1964 a 1985.  

A indústria armamentista teve um impacto profundo em todos os aspectos de 

como se lida com armas de pequeno porte no Brasil: das políticas de registro, o 

controle da posse e o porte de arma, a como a exportação de armas é classificada 

nas estatísticas oficiais de comércio; de seu status no Código Penal à própria 

estrutura do mercado. 

A indústria brasileira de armas de pequeno porte que vemos atualmente eram  

voltadas principalmente para a criação de uma indústria militar doméstica de armas, 

e apenas indiretamente preocupada com as armas de pequeno porte. Ironicamente, 

foi a indústria de armas de pequeno porte que se provou mais flexível, sobrevivendo 

por muito às indústrias militares pesadas e vindo a dominar a produção de armas.  

A indústria brasileira de armas de pequeno porte é composta por algumas 

poucas empresas e dominada por apenas duas: Forjas Taurus S.A. e a Companhia 

Brasileira de Cartuchos (CBC). Estas empresas são quase monopólios para, armas 

de cano curto e munições para armas de pequeno porte e ambas continuam 

mantendo fortes laços com instituições brasileiras de defesa e segurança pública.  



 

A outra peça importante no mercado de armas de pequeno porte, a IMBEL, é 

uma empresa pública, administrada pelo Ministério da Defesa, com fortes laços com 

o Exército, e é em grande parte uma produtora de armas e munições militares. 

As empresas produtoras, a IMBEL e o Exército, consolidam o Brasil na sua 

posição como um produtor e exportador médio de APPL, o segundo maior no 

Continente Americano. Para o Brasil, país que no continente americano só perde 

para os estadunidenses em território e população, o desenvolvimento de estudos 

sobre iniciativas multilaterais de controle de armas de pequeno porte é quase que 

necessário. Estima-se que o Brasil gaste 88 milhões de dólares por ano em serviços 

de saúde para vítimas da violência urbana (SMALL ARMS SURVEY, 2006). Tal 

quadro torna imperativo o envolvimento em medidas de prevenção, controle e 

combate de transferências ilícitas de armas de fogo. 

A produção de armas representa uma insignificante parte da economia 

brasileira, do grupo de produtos a qual pertence, máquinas e equipamentos. Em 

exportações de APPL, o Brasil é dominante dentro de sua região, quase em dez 

vezes seu competidor mais próximo, a Argentina, isso incluindo o México e Chile. 

Porém o Chile têm boa parte de sua exportação de sub - metralhadoras FAMAE 

fabricadas em parceria com a Taurus, e as exportações do México são compostas 

quase que inteiramente de munições, evidenciando  o domínio brasileiro. 

O Brasil após as intempéries dos planos econômicos da década de 90 firmou 

ainda mais o que já ocorria desde a década de 80, os Estados Unidos serem o 

principal cliente das APPL brasileiras. Esse mercado pode vir a ser um indicativo de 

mudanças no processo de produção, pois exige mais qualidade nos produtos, 

consequentemente mais caros e mais reconhecidos pelas marcas nos mercados 

internacionais. 

O mercado exportador de APPL é de domínio norte americano, enquanto a 

América Latina é uma grande compradora de munições, verificando que há 

evidencias de desvio das APPL do mercado lícito para o ilícito, processo verificado 

no vizinho do Brasil, o Paraguai. 

O Brasil importa APPL em menos de 1% das exportações, devido as políticas 

protecionistas existentes. O PNEMEM, Política nacional de exportação de material 

de emprego militar, foi criado para gerar um excedente em armas de pequeno porte 

que ficavam atreladas a área de equipamento militar pesado, hoje esse excedente 

esta bem consolidada ao nicho de exportação do Brasil. 



 

Toda exportação de armas, mesmo não letais, possui aprovação do Itamaraty e 

pelo Ministério da Defesa, e após aprovada, o governo não pode fazer muita coisa, 

nem mesmo investigar. Todo tramite é entre partes privadas, pode até envolver um 

governo estrangeiro, mas a responsabilidade pelo produto é da empresa que faz 

parte do contrato. 

O Exército fez o levantamento entre 2005 e 2010 de que mais de 4.000.000 de 

armas de fogo foram exportadas neste período, e nega detalhes das vendas, 

empresas exportadoras e países de destino. 

Cabe às ONGs Internacionais e tentar desvendar os detalhes da exportação 

brasileira. 

Em 2011, a presidente Dilma Rousseff enviou uma medida provisória com 

objetivo de fortalecer a indústria nacional de armas, a MP 544.  

Entre as medidas que constam na MP, esta um regime especial de tributação 

que atende as reivindicações da indústria de armas, a isenção do pagamento de IPI, 

PIS/PASEP e COFINS nas compras governamentais, e a suspenção da taxa sobre a 

importação de insumos para a fabricação de produtos de defesa. 

Segundo Nelson Jobim (2007-2011), um dos defensores da revitalização de 

indústria de armas, o Estado ajudará a indústria nacional de material de defesa com 

clientes estrangeiros.  

Esse apoio do governo atrelado aos empréstimos do BNDS, lançam as 

empresas brasileiras do setor de defesa e segurança à conquista de novos 

mercados, principalmente na África e Ásia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro representativo da exportação de armas em relação a outros produtos 

exportados pelo Brasil  

 

 

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento Industria e Comércio Exterior 

 

 

Fonte: Exército Brasileiro 

 



 

Objetivos 

 

Geral:  

 

Analisar o surgimento das primeiras iniciativas multilaterais para o controle de 

produção e transferências de armas pequenas e a influência nas relações 

internacionais e dos Estados Unidos na delimitação da agenda internacional sobre o 

tema. 

Específicos: 

 

Identificar a importância do controle e as características da comercialização e 

impacto nas relações internacionais das armas. 

 Analisar o surgimento do tema armas pequenas na agenda internacional de 

segurança, destacando as iniciativas precursoras e os pilares internacionais 

desenvolvidos no tocante ao controle de armas de pequeno porte. 

Examinar a posição do Brasil e dos Estados Unidos, como regulador, 

empreendida em relação ao controle de produção e comercialização de armas 

pequenas e sua influência no desenvolvimento internacional.  

 

Metodologia 

 

Este trabalho será baseado em pesquisa bibliográfica e consulta a bases de dados 

acerca do tema proposto. Serão analisados os acordos internacionais para controle 

de armas pequenas e as diretrizes estadunidenses sobre o tema, bem como a 

comercialização do Brasil a outros países. 

A utilização de fontes primárias se faz necessária, devido ser um tema novo no 

campo de estudo das relações internacionais. Atas de reuniões no âmbito da 

Organização das Nações Unidas, documentos do Departamento de Estado 

Brasileiro e das Forças Armadas e resoluções no âmbito internacional e dos Estados 

Unidos em relação ao controle de armas de pequeno porte são algumas das fontes 

a serem consideradas neste estudo. 

Grande parte das fontes primárias será obtida por meio dos sites das 

instituições responsáveis pelos documentos. Em relação a fontes secundárias, serão 

consultados livros, artigos científicos e periódicos de instituições especializadas que 



 

abordem o tema da produção e exportação de armas, do crime organizado 

associado ao uso de armas de fogo e do posicionamento do Brasil e dos estados 

compradores em relação ao controle da proliferação e transferência desse tipo de 

armamento. 

O acesso a reportagens e material de opiniões especializadas será 

fundamental para a caracterização o posicionamento e identificação de políticas e 

diretrizes adotadas por países produtores e compradores de armas de pequeno 

porte. 

 

Resultados 

 

Visualizar o controle de armas, temática que está no centro das discussões 

internacionais sobre a interdependência entre os Estados na área de segurança. 

Isso se dá pela globalização dos problemas causados pela grande disponibilidade 

de armamentos no cenário internacional, como também pela ligação existente entre 

comércio de armas e crimes que ocorrem em países importadores de armas. 

No estudo das relações internacionais, analisar como se dá o processo de 

inserção de um novo tema na agenda internacional é essencial ao entendimento da 

organização do próprio sistema de Estados. No caso particular das armas pequenas, 

é eficaz para as relações internacionais examinar o processo de adaptação dos 

interesses dos Estados, modificação de práticas e legislações internas e adoção de 

mecanismos de cooperação internacional com o objetivo de controlar os fluxos de 

armas de pequeno porte. 

Para o Brasil, ator que ganha cada vez mais relevância e influência nas 

adequações internacionais, o surgimento de iniciativas multilaterais deve causar 

coerência de objetivos e incentivar maior envolvimento do Estado brasileiro na 

construção de normas internacionais para reger questões que afetam a todos os 

Estados nacionais e a seus indivíduos. Analisar a participação do Brasil ou dos 

Estados africanos como um todo nas primeiras iniciativas globais para armas 

pequenas para compreender o processo como um todo, principalmente para o Brasil 

que procura no cenário internacional ser mediador da paz. O objetivo deste é a 

análise que foi feita sobre as primeiras iniciativas multilaterais para o controle de 

armas, destacando a mais completa iniciativa regional (a CIFTA) e a iniciativa global 

que mais representa o esforço de criação de normas universais para o controle de 



 

armas pequenas. O objetivo comum a todos os Estados nacionais é conter as 

produções e transferências ilegais de armas pequenas, devido suas ligações com a 

ameaça à segurança humana. É importante acompanhar os próximos passos 

tomados pela comunidade internacional na busca pela construção de um regimento 

global de controle de armas pequenas.  

 

 

Considerações Finais 

 

Hoje, se vê, por todo lado, o uso descontrolado da arma de fogo. São tantas e 

tão profundas as causas da violência, que dá desespero pensar. Em meio a elas, 

esta o difícil cotidiano, sabemos que a arma de fogo desequilibra, transformando o 

banal em fatal.  

Gera poderes paralelos, a morte. 

 Controlar a arma e o seu uso tornou-se, grande tarefa. Votou-se o Estatuto do 

Desarmamento, fez-se a campanha de entrega voluntária de armas. Mobiliza-se um 

Referendo para a proibição da venda de armas para civis no Brasil. São ações de 

grande porte, com um único objetivo: o controle da arma de fogo, que é causa de 

violência, e o agravamento do mal. 

Armas, um problema e a adoção de uma estratégia preventiva para a violência, 

típica do que se faz na saúde pública, também é ainda novidade. Há muito o que se 

fazer a respeito desse assunto, o objetivo é o de fornecer o máximo de informação 

sobre o assunto para que tenhamos um posicionamento mais preciso sobre a 

questão do porte de armas. 
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