
NOTA METODOLÓGICA

O projeto de elaboração do Mapeamento da 
Base Industrial de Defesa (BID) foi iniciado em fins 
de 2013 e concluído em meados de 2015. Seu ob-
jetivo central consistiu na realização de um amplo 
diagnóstico das empresas desse setor no Brasil, com 
foco na visão sistêmica da competitividade, das ca-
pacidades produtiva, tecnológica e de inovação das 
empresas da BID, bem como na sustentabilidade do 
ciclo de vida do produto de defesa. Propôs-se, ainda, 
oferecer elementos para o planejamento de medidas 
eficientes de apoio à BID, tais como a superação de 
gargalos, o aumento da competitividade e o incentivo 
às exportações. 

A pesquisa realizada para a elaboração do 
Mapeamento da Base Industrial de Defesa dividiu-se 
em etapas, indicadas a seguir, cujos resultados par-
ciais permitem compor um quadro integrado e res-
ponder ao objetivo proposto: 

1. Pesquisa, na literatura, de referências con-
ceituais em economia de defesa que nortea-
ram a realização da pesquisa; 

2. Associação de múltiplas listas possíveis para 
a identificação das empresas de interesse da 
pesquisa; 

3. Segmentação das empresas identificadas 
no contexto dos grupos propostos para 
estudo (Armas e Munições Leves e Pesa-
das e Explosivos, Sistemas Eletrônicos e 
Sistemas de Comando e Controle, Plata-
forma Naval Militar, Propulsão Nuclear, 
Plataforma Terrestre Militar, Plataforma 
Aeronáutica Militar, Sistemas Espaciais 
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voltados para Defesa e Equipamentos de 
Uso Individual)1; 

4. Construção de banco de dados primários e 
secundários relativos às empresas da Base 
Industrial de Defesa; 

5. Coleta de dados primários por meio de apli-
cação do questionário via web survey, bem 
como de entrevistas com empresas selecio-
nadas de cada segmento. 

O estudo empírico teve como eixo as empre-
sas do setor de defesa brasileiras. A inexistência de

1. A opção pela segmentação em oito grupos baseou-se em divisão 
proposta pelo Livro Branco de Defesa Nacional (2012).

Classificação Nacional de Atividade Econômica 
(Cnae) única que agrupe todo o espectro de fornece-
doras de produtos de defesa exigiu a construção de 
recortes que permitissem a identificação mais preci-
sa possível das empresas que compõem a indústria. 

Neste sentido, como inexiste uma lista governa-
mental ou comercial exaustiva que elenque todas as 
empresas do setor, o presente estudo buscou minimi-
zar essa limitação pela combinação de onze diferen-
tes listas de variadas fontes, o que resultou em uma 
amostra não-probabilística com 896 empresas.

No quadro 1 indicam-se as listas, entidades e as 
fontes consultadas para construção da amostra de 
pesquisa. 

Quadro 1
Lista de entidades e fontes consultadas para elaboração do quadro amostral

Lista Entidade / Fonte
Relação das Empresas Estratégicas de Defesa Portaria nº 3.228/MD, de 27 de novembro de 2013
Resultado preliminar da etapa de seleção dos planos de 
negócio - INOVA AERODEFESA

FINEP/BNDES

Diretório de Associados
Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e 
Segurança - ABIMDE

Diretório de Associados
Sindicato Nacional da Industria de Material Bélico - SIMBE/
SIMDE

Diretório de Associados Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil - AIAB
Catálogo de Empresas do Setor Aeroespacial - CESAER IFI/DCTA/MD
Relação de Empresas Intervenientes do CT-Aquaviário – 
Navipeças - 01/2013

FINEP

Lista de Fornecedores de bens e serviços do projeto VLS IAE/DCTA/MD
Lista de Empresas de Defesa – Rio Grande do Sul COMDEFESA/FIERGS
Lista de Empresas Fornecedoras da Aviação Naval Diretoria de Aeronáutica da Marinha
Lista de Empresas Fornecedoras do CELOG CELOG

Elaboração própria

Não obstante a unidade de análise do estudo te-
nha sido a firma, por razões de confidencialidade e 
de forma consistente com os objetivos da pesquisa, 
todos os resultados foram reportados de forma con-
solidada para os oito segmentos definidos, o que per-
mitiu a desidentificação das empresas. 

As principais bases de dados utilizadas para aces-
sar dados secundários das empresas do setor de de-
fesa encontram-se no quadro 2, bem como o período 
para o qual elas estavam disponíveis para utilização.
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Quadro 2
Bases disponíveis para utilização no projeto

Base Fonte População-Alvo Descrição Disponibilidade 

Comércio Exterior - 
SECEX* 

Ministério do 
Desenvolvimento, 

Indústria e 
Comércio Exterior 

MDIC

Registros de todas 
as operações de 

exportação e 
importação.

Cada registro contém informações 
acerca do valor envolvido em US$, 
peso e quantidade da mercadoria, 

origem/destino, descrição 
harmonizada do produto (NCM). 

1993-2007 

Relação Anual de 
Informações Sociais 
– Empresas – RAIS 

Empresa 

Ministério do 
Trabalho e 

Emprego - MTE 

Registro de todos 
os empregadores 
formais do Brasil. 

Informações como: escolaridade, 
salário, idade, sexo, horas 
trabalhadas e cargo estão 

disponíveis para cada empregador 
formal. 

1993-2012 

Drawback MDIC 

Registro das firmas 
que obtiveram 

incentivos fiscais 
para importar 
insumos de 

produtos que serão 
exportados. 

A unidade observacional é o 
acesso de cada empresa (a mesma 

empresa pode acessar mais de 
uma vez) ao benefício. Apresenta 
informações de valor e ano e mês 

de acesso. 

2003-2008 

Proex BNDES 

Registro das firmas 
beneficiadas 

pela equalização 
das taxas de 

financiamento 
às praticadas 

internacionalmente 
para empresas 
exportadoras.

A unidade observacional é o 
acesso de cada empresa (a mesma 
empresa pode acessar mais de uma 
vez) ao benefício. Estão presentes, 

também, informações de valor e 
ano e mês de acesso. 

EQ - 2000-2008 

FIN - 1998-2008 

BNDES-Exim BNDES 

Registro das firmas 
que acessaram o 

programa BNDES-
Exim. 

A unidade observacional é o acesso 
de cada empresa (a mesma empresa 
pode acessar mais de uma vez) ao 
benefício. A informação é apenas 

anual. 

2000-2010 

Censo de Capital 
Estrangeiro no Brasil 

BCB 

Registro de 
participações 
estrangeiras 
em empresas 

brasileiras. 

A unidade observacional é a 
empresa. 

Edições 1995, 
2000, 2010 e 2011. 

Propriedade 
Intelectual 

INPI 
Registro de 
patentes. 

Cada registro de patente contém o 
tipo, titular e autor da patente. 

2000-2011 

Compras 
Governamentais 

Ministério do 
Planejamento – 

MPOG 

Registro das 
aquisições 

realizadas pelo 
Governo Federal. 

A unidade observacional é 
“aquisição realizada” 

2000-2013 

Elaboração própria
*Esclarece-se que os valores indicados como exportações e importações foram obtidos pela associação dos CNPJs das firmas que compõem os respectivos 
segmentos, a partir da base de dados da Secex/MDIC (dados informados pela própria Secretaria), não sendo possível assegurar que todos os itens exporta-
dos sejam ligados ao negócio “defesa” de cada firma. Assim, tais dados representam, portanto, mais uma indicação da atividade internacional das firmas, que 
uma análise rigorosa do tema – que merece uma investigação mais aprofundada e focada neste aspecto, e que extrapola o escopo desta pesquisa. Conside-
rando, contudo, o objetivo mais amplo da pesquisa realizada, é relevante considerar a atividade internacional como um aspecto importante da competitivi-

dade das firmas envolvidas na área de defesa, ainda que não adstrito aos negócios realizados nesta unidade de negócios. 
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Parte dos dados primários foi coletada via web 
survey, aplicado aos respondentes no decorrer de 
2014. Realizaram-se, ainda, 29 visitas técnicas e duas 
entrevistas pelo telefone com empresas selecionadas 
da BID nos oito segmentos estudados, no período de 
julho a outubro de 2014.

Após a elaboração dos primeiros relatórios dos 
oito segmentos da BID selecionados para a pesqui-
sa, realizou-se, nos dias 19 e 20 de maio de 2014, na 
sede da ABDI em Brasília, o 1º Debate Técnico para a 
apresentação e a discussão das informações levanta-
das até o momento. O evento contou com a partici-
pação de representantes do Ministério da Defesa, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, da Agência Espacial Brasileira, do BNDES, da 
FINEP, do IPEA e da ABDI. Os subsídios resultantes 
desse debate possibilitaram o avanço das etapas se-
guintes da pesquisa.

Cabe destacar que os documentos em cada eta-
pa do processo de elaboração do Mapeamento fo-
ram analisados pelas esquipes técnicas da ABDI e do 
Ministério de Defesa. Os relatórios intermediários fo-
ram analisados, adicionalmente, por pareceristas das 
Forças Armadas.

O 2º Debate Técnico para apresentação e dis-
cussão dos relatórios intermediários, realizado em 
Brasília, em 17 de dezembro de 2014, foi aberto ao 
público e contou com a participação de aproxima-
damente 180 convidados, entre representantes do 
setor industrial (empresas e associações industriais), 
das Forças Armadas, do Governo e da Academia. O 
evento produziu subsídios importantes para a elabo-
ração dos relatórios finais, que agora compõem essa 
publicação. 

O diagrama metodológico da figura 1 ilustra e re-
sume a forma como a pesquisa foi desenvolvida.

Figura 1
Diagrama metodológico da pesquisa

Elaboração própria
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