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Discurso MD para Abertura da 12ª LAAD  

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019 

Riocentro - Exhibition & Convention Center 

 

Senhoras e Senhores 

Bem vindos à mais importante feira internacional de Defesa e Segurança da 

América Latina.  

Esta é uma reunião de trocas de conhecimentos, de apresentação de 

novidades tecnológicas, de novas descobertas que viemos compartilhar. 

Ao longo desta semana, a LAAD receberá empresários, acadêmicos, 

integrantes das Forças Armadas, das forças policiais e de segurança, nacionais e 

internacionais. Aqui estarão conosco integrantes dos poderes legislativo e 

judiciário, além de autoridades de países amigos que nos honram com suas 

presenças.  

Nos próximos quatro dias, estarão expostas mais de 450 marcas nacionais e 

internacionais e são esperados 38 mil visitantes, oriundos de mais de 170 países, 

na 12ª edição dessa Feira. 

A indústria de defesa é essencial para preservar, manter e aprimorar a 

capacidade operacional das Forças Armadas em qualquer país. É um setor 

relevante para o crescimento econômico e que tem efeitos multiplicadores. Um 

setor que rompe a fronteira do conhecimento científico, com aplicações de 

caráter dual, e abre perspectivas que se multiplicam na geração de empregos, na 

renda, nos royalties, nas exportações e nas receitas.  

O Binômio Defesa-Segurança, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE), é responsável por 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e 

por gerar 60 mil empregos diretos e 240 mil indiretos. Em função de seu 

potencial de crescimento, consideramos que metas mais ousadas podem ser 

atingidas por nossa indústria de defesa, contribuindo de forma incisiva para a 

recuperação econômica do Brasil. 

Temos consciência da importância do preparo da defesa para dissuadir, 

para fazer não compensar aventuras de qualquer natureza. O Brasil tem a 

histórica vocação para a paz, o compromisso com a democracia e com a solução 

negociada dos conflitos. Entendemos os riscos de instabilidades e conflitos de 

outras partes do mundo, que podem nos envolver. Nos empenhamos numa 

construção que exige muito trabalho para antecipar soluções e afastar potenciais 

conflitos. 



O Brasil reconhece a importância de uma Base Industrial de Defesa 

tecnologicamente avançada. O Ministério da Defesa atua intensamente para 

atrair investimentos, viabilizar o ambiente de negócios da sua indústria de defesa 

e fortalecer parcerias estratégicas. Sabemos que os desafios para a indústria de 

defesa podem ser superados à medida que os recursos orçamentários garantam a 

continuidade dos investimentos neste setor.  

As principais iniciativas de desenvolvimento tecnológico de materiais de 

defesa do Brasil e estão concentradas nos Projetos Estratégicos de Defesa. A 

Marinha se empenha no Programa de Desenvolvimento de Submarinos 

(PROSUB), no Programa Nuclear e no Projeto de obtenção das novas Corvetas 

Tamandaré. O Exército avança no Projeto dos carros Guarani, no Sistema Astros 

2020, no Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) e no setor 

cibernético, tendo, em fevereiro deste ano, ativado a Escola Nacional de Defesa 

Cibernética. A Força Aérea busca saltos tecnológicos com os projetos do FX-2 

Grippen e do KC 390, além de parcerias importantes na área aeroespacial, como 

Acordo de Salvaguardas Tecnológicas que viabiliza a plena utilização da Base 

de Alcântara. Todas estas iniciativas têm desdobramentos relevantes para a 

defesa, para a economia e para que as pessoas continuem a construir as suas 

vidas em paz. 

A LAAD oferece uma oportunidade para articular negociações comerciais 

e fomentar debates acadêmicos sobre as prioridades do setor, promovendo a 

integração entre as Forças Armadas, a indústria e a academia.  

Aqui as empresas expositoras mostram o melhor em tecnologias de defesa 

e segurança. As empresas brasileiras se orgulham de fazer parte desse encontro. 

Agradeço aos mais de 400 delegados oficiais provenientes de mais de 80 

países, que nos honram com suas presenças.  

Agradeço especialmente às empresas que se mobilizaram para nos visitar e 

compartilhar as novidades tecnológicas e os avanços de suas pesquisas para 

construir um mundo melhor.  

Bem-vindos à 12ª edição da LAAD. Bem-vindos ao nosso País e ao Rio de 

Janeiro! 

Muito Obrigado!!! 


