
 

 

Ministérios da Defesa e da Justiça querem 

fortalecer Base Industrial de Defesa 

Por Ascom 

 

As empresas da Base Industrial de Defesa têm encontrado nas propostas da 

Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod), do Ministério da Defesa (MD), uma 

firme parceria para atravessar o momento de instabilidade econômica e projetar 

a retomada dos investimentos. Uma das iniciativas para fortalecer a Base é a 

atuação conjunta com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) 

do Ministério da Justiça (MJ). 

 

Para a secretária de Produtos de Defesa, Perpétua Almeida, as empresas 

nacionais que fornecem os principais produtos do segmento dominam a 

tecnologia necessária para suprir itens demandados pelos órgãos de segurança 



pública de todos os estados brasileiros. “Não deve ser uma opção a compra do 

material importado, quando há produtos nacionais similares no mercado, salvo 

em situações excepcionais. As importações desnecessárias causam danos à 

base industrial, inclusive, impedindo a redução sustentável dos preços em longo 

prazo”, defende Perpétua. 

 

Com a crescente demanda dos órgãos públicos de segurança por produtos de 

qualidade, adequados às realidades enfrentadas por polícias, corpos de 

bombeiros, guardas municipais e defesa civil, a Seprod vem construindo uma 

agenda de trabalho com o setor e, em particular, com o Ministério da Justiça. 

 

Em recente reunião com a advogada Regina Miki, da SENASP do MJ, se 

estabeleceu um Grupo de Trabalho para dialogar com todos estes órgãos de 

segurança pública. 

 

Dentre as iniciativas já estabelecidas, destacam-se a elaboração de editais para 

Atas de Registro de Preço em âmbito nacional; a produção de um catálogo de 

produtos a ser distribuído para todos estes entes; a proposição de um sistema 

de identificação de conformidade de requerimentos; a apresentação de um 

modelo de certificação, auditoria e controle de qualidade; e a criação de Grupo 

de Trabalho para proposição de protótipos de viaturas e equipamentos. 

 

Um dos pontos de atenção já identificados é o fato de que gestores públicos 

enfrentam grandes problemas quando confrontados com rigores dos órgãos de 

controle, que por vezes têm dificuldades de compreender as leis que favorecem 

o produto nacional. 

 

A Secretaria de Produtos de Defesa apontou itens como Comando & Controle; 

Visão Noturna; Detectores, Radares e Sensores; Robótica; Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANTs), entre outros, como de alta probabilidade de interesse 

comum dos órgãos de segurança pública de praticamente todos os estados da 

Federação. “A extensão das escalas de produção para atender a um número 

maior de operadores seria muito importante para fortalecer nossa Base Industrial 

de Defesa”, concluiu Perpétua. 



 

LAAD 

 

A secretária Perpétua Almeida participará, no período de 12 a 14 de abril, no Rio 

de Janeiro, da Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa, LAAD 

Security, onde pretende interagir com comandantes de órgãos de segurança 

pública, empresários e gestores públicos, buscando a promoção do produto 

nacional. 

 

A Feira reúne empresas nacionais e internacionais que fornecem tecnologias, 

equipamentos e serviços para Segurança Pública, Forças Policiais, Forças 

Especiais, Forças Armadas e gestores de segurança de grandes corporações, 

concessionárias de serviços e infraestrutura crítica do Brasil e América Latina. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 11 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19697-ministerios-da-defesa-e-da-justica-

querem-fortalecer-base-industrial-de-defesa 

 

 

 

Investimentos militares globais aumentam pela 

primeira vez desde 2011* 

 

Um relatório divulgado pelo Instituto de Estudos da Paz em Estocolmo (Sipri, na sigla 

em inglês) nesta terça-feira (05/04) revela que os gastos militares em todo o mundo 

aumentaram 1% em 2015, marcando o primeiro aumento desde 2011. No total, quase 

1,7 trilhão de dólares foram gastos mundo afora. 

 

Ainda assim, muitos países reduziram drasticamente seus orçamentos militares em 

razão da queda do preço do petróleo e de dificuldades econômicas. 

 



"Por um lado, as tendências dos gastos refletem o agravamento de conflitos e tensões 

em muitas partes do mundo e, por outro, demonstram um claro rompimento em relação 

ao aumento dos orçamentos militares financiados com recursos do petróleo na última 

década", afirmou em comunicado o diretor do Sipri para pesquisas sobre gastos 

militares, Sam Perlo-Freedom. "Essa volátil situação econômica e política cria um 

quadro de incertezas para os próximos anos", observou. 

 

Os Estados Unidos e a China permanecem no topo da lista como os maiores gastadores 

– 596 bilhões de dólares e 215 bilhões de dólares, respectivamente. A Arábia Saudita 

ultrapassou a Rússia, chegando ao terceiro lugar, em parte em razão de envolvimento 

militar saudita no Iêmen e ao enfraquecimento da economia russa. 

 

O relatório revela que a Europa registrou um aumento de 1,7%, após países do leste do 

continente reforçarem seus orçamentos militares em reação aos temores causados pelo 

conflito na Ucrânia. 

 

Segundo o Sipri, os maiores gastadores na Europa são Reino Unido, França e 

Alemanha, que já anunciaram planos de reforçar seus orçamentos militares nos 

próximos anos. A Alemanha, porém, caiu para o nono lugar no ranking mundial, 

trocando de posição com o Japão. 

 

Influência do petróleo 

 

O Sipri observou que as diminuições mais drásticas dos gastos militares relacionados 

aos rendimentos do petróleo ocorreram na Venezuela, onde caíram 64% em relação a 

2014. Os cortes venezuelanos fizeram com que os gastos militares na América do Sul 

caíssem 4%, chegando a 57,6 bilhões de dólares. 

 

Angola também sofreu o impacto da queda do preço do petróleo, diminuindo seus 

gastos militares em 42%. Bahrein, Equador e Sudão também registraram quedas. 

 

No entanto, outros países exportadores de petróleo, como Argélia, Rússia e Arábia 

Saudita, aumentaram seus gastos em razão de estarem "envolvidos em conflitos ou 

enfrentando um aumento das tensões em suas regiões", segundo o relatório. 

 

Fonte: Defesanet 

Data da publicação: 11 de abril 



Link: http://www.defesanet.com.br/armas/noticia/22053/Investimentos-militares-globais-

aumentam-pela-primeira-vez-desde-2011/ 

 

 

 

Projeto nos EUA quer governo informado sobre 

ataques cibernéticos contra aviação* 

 

Por David Morgan 

 

WASHINGTON (Reuters) - Um senador dos EUA apresentou nesta quinta-feira um 

projeto de lei que convoca empresas aéreas e fabricantes de aeronaves a divulgar 

incidentes de segurança cibernética a autoridades federais, dizendo que o sistema de 

aviação carece de suficientes normas e supervisão. 

 

O projeto, do senador democrata Edward Markey, de Massachusetts, também exigiria 

que a Federal Aviation Administration e outras agências federais identificassem as 

vulnerabilidades cibernéticas dentro do sistema de aviação e estabelecer normas para 

enfrentá-los. 

 

A medida também prevê um estudo sobre possíveis vulnerabilidades do uso de 

dispositivos sem fio a bordo de voos. 

 

A segurança cibernética surgiu como importante questão para aviões comerciais e 

outras aeronaves enquanto o sistema de aviação do país evolui para tecnologia 

baseada em conectividade sem fio e Internet. A indústria tem intensificado esforços para 

forjar uma resposta coordenada, mas as empresas não são obrigadas a relatar ataques 

nos EUA. 

 

Markey disse que sua própria pesquisa informal das empresas aéreas e fabricantes de 

aeronaves mostrou que nenhum ataque cibernético bem-sucedido contra aviões foi 

confirmado. Mas ele disse que as tentativas de ataque são comuns e os esforços para 

impedi-los pode ser inconsistente e mal supervisionado. 

 



Fonte: Reuters 

Data da publicação: 11 de abril 

Link: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKCN0X42QZ 
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