


O Portfólio Estratégico do Exército

Atualidade e Perspectivas para a BID



Objetivos

- Promover a integração entre o Escritório de Projetos do Exército
(EPEX), os Programas Estratégicos do Exército (Prg EE) e a Base
Industrial de Defesa Brasileira.

- Apresentar o planejamento dos Prg EE para os curto e médio prazos.

- Identificar oportunidades e interesses comuns.

- Promover discussões sobre assuntos relacionados à Base Industrial
de Defesa Brasileira.



Já foi provado, e as empresas brasileiras responderam, que 
é possível o País contar com uma real indústria de defesa, 

competente e capaz de cumprir encomendas com 
requisitos sofisticados e modernos.

(...) desde que prevaleça a vontade política – impregnando 
as Forças Armadas, as reais compradoras do material 

produzido - , será possível revitalizar um setor que muitas 
contribuições poderá dar ao desenvolvimento nacional.

Cel Osíris Silva



“O Exército Brasileiro prepara-se continuamente, 
balizado pela dimensão humana da Força, 

por uma nova doutrina e 
por seus Programas Estratégicos, 

propulsores do Processo de Transformação.”

Gen Villas Bôas, Cmt Ex





TRADUÇÃO ESTRATÉGICA

BENEFÍCIOS PARA A  SOCIEDADE

ALCANÇAM

CAPACIDADES MILITARES TERRESTRES

OBTÉM

SUPORTAM

GERAM

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO





FILME INSTITUCIONAL





BENS E SERVIÇOS CAPACIDADES MILITARES BENEFÍCIOS SOCIEDADE



Projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. 
Forte é o projeto de desenvolvimento que, sejam
quais forem suas demais orientações, se guie pelos seguintes
princípios:
(a) Independência nacional efetivada pela mobilização de recursos
físicos, econômicos e humanos, para o investimento no
potencial produtivo do País. Aproveitar os investimentos estrangeiros, 
sem deles depender;
(b) Independência nacional alcançada pela capacitação tecnológica 
autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e 
nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das 
tecnologias sensíveis, tanto para a defesa, como para o 
desenvolvimento; (...)

(END)





EME – BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Capacidade de dissuasão 
- Incremento à capacidade operacional da Força Terrestre;
- Rearticulação da F Ter;
- Desenvolvimento de novas capacidades militares terrestres;
- Capacitação do soldado para novos desafios.



EME – BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Projeção Internacional
- Incremento ao “hard power” (influência econômica e militar)
- Contribuição para a dissuasão extrarregional;
- Respaldo à Política Externa;
- Incremento à exportação de bens e serviços com alto valor agregado e diversificação da 

pauta de exportação.



EME – BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Apoio às ações de segurança pública
- Incremento da interoperabilidade dos Órgãos e Agências Governamentais
- Fortalecimento da presença do Estado nas fronteiras
- Combate a ilícitos transfronteiriços e aumento da segurança nos centros urbanos
- Força de contingência pronta e à altura dos desafios do Brasil



EME – BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Paz social
- Presença do Estado Brasileiro nos mais diversos rincões do nosso território
- Proteção aos serviços essenciais  
- Garantia do patrimônio e redução da ocorrência de crises
- Proteção de infraestruturas críticas e ativos essenciais
- Ampliação  da integração nacional



EME – BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Incremento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
- Envolvimento dos institutos tecnológicos e entidades acadêmicas
- Fortalecimento do modelo sustentável – uso DUAL de tecnologia
- Incremento da independência tecnológica 
- Contribuição para o domínio de tecnologias sensíveis
- Redução da dependência externa, aumentando os horizontes de decisões soberanas

- Desenvolvimento de cultura e conhecimentos tecnológicos acentuadamente úteis para 
as demais atividades industriais



EME – BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Estímulo ao desenvolvimento nacional
- Geração de Emprego (especialmente os mais qualificados)
- Geração de Renda e Tributos
- Fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID)
- Capacitação da indústria e da mão de obra brasileiras
- Obtenção de compensações comerciais (off set)
- Adensamento de cadeias produtivas com resultados 

positivos de eficiência e de custos



60 mil empregos diretos 

240 mil empregos indiretos

4% do PIB (Produto Interno Bruto)

R$ 4,7 bilhões em exportações

Base Industrial de Defesa brasileira:

FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE  DEFESA (BID) 



Importância dos gastos em Defesa:

FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE  DEFESA (BID) 

Valor gerado na economia a cada R$ 1 investido

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 3,38

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2,85

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 3,25

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 3,23

Construção 3,39

Telecomunicações 3,08

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 3,13

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P&D 3,25

Defesa 3,66



R$18,6 milhões em efeitos diretos e indiretos

R$9,9 milhões em impacto no PIB

132 empregos / ano

Efeito induzido de R$33 milhões 

Cada R$10 milhões investidos pelo EB geram:

FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE  DEFESA (BID) 



Os Programas Estratégicos do Exército têm o potencial de gerar até 2039:

FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE  DEFESA (BID) 
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Outras possibilidades de atividades / parcerias 
com os Programas Estratégicos





Tríplice hélice

Defesa

Universidade Indústria

➢Universidade
IME, ITA
Federais

➢Defesa
MD
Marinha,Exército, Força Aérea

➢Indústria
BID

PARCERIA









Comando e 
Controle



Soluções
tecnológicas



Prestação de serviços de 
manutenção / suporte logístico 

Possibilidade de recebimento de 
compensação comercial

(offset)

Parcerias Público – Privadas 
(PPP)










