
APRESENTAÇÃO

Ao longo da última década, o setor de defe-
sa tem conquistado um espaço relevante na pau-
ta das políticas públicas do governo brasileiro. E, 
como parte desse avanço, a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto e 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) desenvolveram 
em parceria o Mapeamento da Base Industrial de 
Defesa, que traz um conjunto de informações estra-
tégias para o setor.

O objetivo deste trabalho é permitir uma visão 
sistêmica da competitividade, da capacidade produti-
va e tecnológica e de inovação das empresas da Base 
Industrial de Defesa (BID), oferecendo assim novos 
elementos para o planejamento de medidas mais efi-
cientes e baseadas em evidências.

O principal documento norteador para esse 
estudo foi a Estratégia Nacional de Defesa (END), 
aprovada pelo Decreto 6.703, de 18 de dezembro 

de 2008, que trouxe uma nova concepção de defe-
sa para o país. A END estabeleceu a revitalização da 
indústria de material de defesa como um dos três 
eixos estruturantes para a defesa do país, ao lado da 
reorganização das Forças Armadas e da sua política 
de composição dos efetivos. 

O trabalho de construção do Mapeamento da 
Base Industrial da Defesa, desenvolvido por cerca 
de dois anos, representa hoje um avanço na cons-
trução do conhecimento sobre o tema no país, ao 
adotar uma perspectiva segmentada pelos diversos 
subsetores que compõem a indústria e reconhecen-
do a heterogeneidade que existe entre eles. Desse 
modo, o estudo foi dividido em oito segmentos, que 
são: Armas e Munições Leves e Pesadas e Explosivos, 
Sistemas Eletrônicos e Sistemas de Comando e 
Controle, Plataforma Naval Militar, Propulsão Nuclear, 
Plataforma Terrestre Militar, Plataforma Aeronáutica 
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Militar, Sistemas Espaciais voltados para Defesa e 
Equipamentos de Uso Individual.  

O projeto Mapeamento da Base Industrial de 
Defesa, cujos resultados finais estão compilados 

neste volume, representa mais uma produtiva parce-
ria entre a ABDI e o Ipea.

Desejamos a todos uma excelente leitura.

Miguel Nery
Presidente Interino da ABDI

Ernesto Lozardo
Presidente do Ipea
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