
PREFÁCIO

A partir de uma compreensão já consolidada so-
bre a importância do setor de defesa para o crescimen-
to tecnológico e econômico do país, o governo federal 
tem buscado, ao longo dos anos, adotar medidas de in-
centivo à indústria nacional de defesa, com ênfase no 
fortalecimento das empresas do setor, no aumento da 
inovação e na capacitação das instituições de ensino 
brasileiras. Essas ações, no entanto, apenas atingirão o 
efeito esperado, indo além do incentivo e do fomento 
propriamente ditos, quando as autoridades puderem 
ter em suas mãos um documento que revele a situação 
atual da competitividade, das capacidades produtiva e 
de inovação e das dificuldades que enfrentam as em-
presas da Base Industrial de Defesa (BID). 

Para atender a tal necessidade, a Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) e com o apoio do Ministério da Defesa 

(MD), assumiu a árdua tarefa de elaborar um estudo 
que traça um diagnóstico completo das indústrias 
de defesa do Brasil. Dessa forma, o Mapeamento da 
Base Industrial de Defesa (BID) somar-se-á aos diver-
sos estudos acadêmicos sobre o setor, bem como aos 
dados de entidades e de associações representativas 
desse segmento, como a Associação das Indústrias 
de Material de Defesa e Segurança (ABIMDE) e a 
Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras 
(AIAB), para assim agregar informações sobre a ca-
deia produtiva de defesa, abarcando empresas de 
menor visibilidade em relação àquelas vinculadas às 
associações de classe. Isso proporcionará uma visão 
ainda mais completa do setor. 

O fortalecimento da BID é preconizado pela 
Estratégia Nacional de Defesa (END) e, nesse contex-
to, é fundamental que se conheça, com propriedade, 
a nossa indústria de defesa, com vistas a viabilizar 
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medidas de fomento mais efetivas e que possibilitem 
a sustentabilidade de empresas que concentram boa 
parte do capital tecnológico do país e que, portanto, 
representam, um setor tão importante. Com essa fi-
nalidade, o Mapeamento da BID contemplou análises 
que contribuirão para o planejamento de medidas efi-
cientes de apoio à BID, tais como a superação de gar-
galos tecnológicos, o aumento da competitividade e o 
incentivo às exportações.

Graças à excelente atuação da ABDI e do IPEA, a 
partir das informações levantadas no presente estu-
do, o governo tem em mãos subsídios essenciais para 
definição de futuras políticas setoriais. Dessa forma, 
o Mapeamento da BID constituir-se-á em um baliza-
dor para aqueles que conduzem a política industrial 
do país, que agora dispõem de uma orientação téc-
nica que deverá contribuir para a construção de uma 
política de Estado.
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