
RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO
DO PPA 2012-2015

ANO-BASE 2015

VOLUME II
PROGRAMAS TEMÁTICOS



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, E GESTÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS 

ESTRATÉGICOS 

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO 
DO PPA 2012-2015 

ANO BASE 2015 

VOLUME II 
PROGRAMAS TEMÁTICOS 

Brasília - DF 
2016 

 A CARGO DO MINISTÉRIO DA DEFESA 



SUMÁRIO 

PROGRAMA:2043 - Integração Sul-Americana .....................................................................................................................578 

PROGRAMA:2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida .............................................................................................................623 

PROGRAMA:2055 - Desenvolvimento Produtivo ...................................................................................................................756 

PROGRAMA:2057 - Política Externa ....................................................................................................................................799 

PROGRAMA:2058 - Política Nacional de Defesa ...................................................................................................................819 



PROGRAMA 2043 – INTEGRAÇÃO         
SUL-AMERICANA 

Apresentação 

A América do Sul é o espaço privilegiado de atuação da diplomacia brasileira. Essa 
ênfase no nosso entorno imediato não exclui outras dimensões relevantes para nossa 
inserção internacional. Apenas reconhece que, no espaço sul-americano, as circunstâncias 
geográficas e a densidade dos contatos econômicos, culturais e humanos impõem uma 
prioridade natural à política externa para a região. A integração sul-americana é, portanto, 
um vetor fundamental da política externa brasileira. Temos incentivado os mecanismos de 
diálogo e concertação regionais, bem como promovido a formação de importante rede de 
acordos econômicos e comerciais e mecanismos de cooperação, no entendimento de que a 
integração regional e o progresso socioeconômico de nossos vizinhos também criam 
condições favoráveis para o bem-estar do cidadão brasileiro. 

O Brasil visa à ampliação e ao fortalecimento do espaço integrado sul-americano, 
processo que se traduz na construção da UNASUL, aprofundamento e na ampliação dos 
acordos econômicos de alcance parcial e regional no âmbito da ALADI, no revigoramento do 
MERCOSUL e na exploração de ampla gama de ações bilaterais, constituindo requisito 
estratégico fundamental para uma inserção bem-sucedida de nossa economia e a melhoria 
das condições de vida do cidadão brasileiro, em um ambiente internacional crescentemente 
competitivo e globalizado. 

A construção da UNASUL e o Banco do Sul 

No quadriênio 2012-2015, acrescentaram-se novas instâncias temáticas à estrutura 
da UNASUL. Na Cúpula de Lima, em 2012, foram criados: Conselho Sul-Americano de 
Cultura; Conselho Sul-Americano de Ciência, Tecnologia e Inovação; Conselho Sul-
Americano de Educação; Conselho Sul-Americano em matéria de Segurança Cidadã, 
Justiça e Coordenação de Ações contra a Delinquência Organizada Transnacional; 
Conselho Eleitoral da UNASUL; Foro de Participação Cidadã; e Grupo de Trabalho de 
Cidadania Sul-Americana. Na Cúpula de Paramaribo, em 2013, foram instituídos o Grupo de 
Trabalho de Alto Nível de Cooperação e Coordenação em Direitos Humanos e o Grupo de 
Trabalho para a Gestão Integral do Risco de Desastres. Na Cúpula de Quito, em 2014, 
estabeleceram-se a Escola Sul-Americana de Defesa e a Unidade Técnica de Coordenação 
Eleitoral. Em 2015, foi criado o Grupo de Altas Autoridades de Cooperação Sul-Sul e 
aprovou-se a estrutura de pessoal da Secretaria-Geral da UNASUL, que deu início a seus 
trabalhos em 2016. 

No que se refere à atuação da UNASUL na área social, o Fundo de Iniciativas 
Comuns (FIC) é utilizado para financiar projetos como o "UNASUL Social em Ação", 
aprovado em 2015, com o objetivo de fortalecer as instituições da América do Sul dedicadas 
às políticas sociais. O FIC também financia projetos na área de saúde, que, de 2012 a 2015, 
incluíram o mapeamento das capacidades regionais de produção de medicamentos, o 
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banco de preços de medicamentos da UNASUL, a rede sul-americana de pesquisa sobre 
doenças transmitidas por vetores, a plataforma de intercâmbio de experiências e a 
assistência técnica para prevenção e controle do câncer de colo do útero. 

Dentre os Conselhos setoriais, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 
Planejamento (COSIPLAN) da UNASUL coordena esforços e promove ações coletivas em 
áreas diversas de transporte e infraestrutura, cujo grande desafio é a expansão e a melhoria 
da infraestrutura atual. Os investimentos têm sido insuficientes para atender às 
necessidades do produtor e do cidadão, em particular nas grandes áreas urbanas. Essa 
carência impacta nosso cotidiano, limita a expansão do turismo e do intercâmbio comercial 
regional e obriga o individuo a longos deslocamentos diários, além de retirar competitividade 
dos produtos intensivos em transporte. Diante da fragilidade da infraestrutura, a logística fica 
igualmente comprometida. Como resultado, não se exploram todas as sinergias e se 
desperdiçam oportunidades comerciais, o que abre espaço para que fornecedores de fora 
ganhem mercado na região. Para avançar com a agenda sul-americana de infraestrutura, o 
Secretário Geral, Ernesto Samper, priorizou oito projetos de infraestrutura estruturantes, 
com o objetivo de identificar os impedimentos e propor soluções técnicas e financeiras que 
permitam a conclusão das obras. 

Destaca-se, ainda, o Programa de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
(SSAN). A primeira fase do projeto, com duração de 2012 a 2016, vem sendo desenvolvida 
pelo MCTI, no âmbito do Conselho Sul-Americano de Ciência, Tecnologia e Inovação. No 
período, o CNPq aprovou, por meio de dois editais abertos em 2013, 25 projetos de P&D 
com a participação de universidades, instituições de pesquisa e pesquisadores dos países 
da UNASUL. Encontra-se consolidada a Rede de SSAN da UNASUL, que conta com mais 
de cem instituições conectadas, além de um canal de TV e uma revista, ambos apoiados 
pela UNESP. 

No Conselho Sul-Americano de Desenvolvimento Social, foi lançada, em 2012, a 
Matriz de Cooperação Horizontal da UNASUL, sistema virtual vinculado à página eletrônica 
da Secretaria-Geral, para disseminar informações sobre políticas sociais. A ferramenta 
permite que os Estados insiram dados sobre suas iniciativas no sistema, de forma a 
intensificar as atividades de cooperação na região e também a produção de estudos 
comparados. Em março de 2013, foi realizado, no Brasil, curso de capacitação para os 
coordenadores nacionais da Matriz. 

De 2012 a 2015, também no âmbito do Conselho Sul-Americano de 
Desenvolvimento Social, foi negociado o Marco Conceitual de Políticas Sociais da UNASUL. 
O documento contém conceitos, prioridades e desafios compartilhados pelos países do 
bloco, tendo sido concebido com o intuito de embasar a visão estratégica do Conselho. O 
Marco Conceitual adota uma perspectiva de desenvolvimento social com base nos direitos 
humanos, na igualdade e no princípio da não discriminação, colocando o Estado como 
protagonista na garantia do acesso a bens e serviços e articulador das políticas sociais, 
entendidas como parte indissociável da política econômica. 

No que diz respeito ao Banco do Sul, no período 2012 a 2015, as diretrizes 
estratégicas para a gestão e atuação do banco foram definidas e aprovadas pelo Conselho 
de Ministros. Estão, porém, ainda em discussão o Acordo de Sede, que regerá a relação do 

579



Banco do Sul com a Venezuela (país-sede), e o cronograma de aportes de capital. Ademais, 
aguarda-se a instalação da Diretoria Executiva para aprofundamento e consolidação das 
normas e políticas operacionais. Quanto à participação brasileira, o Convênio Constitutivo 
do banco encontra-se em tramitação no Congresso Nacional para análise e aprovação 
(Projeto de Decreto Legislativo nº 548/2012). Enquanto isso não ocorrer, o Brasil estará 
impedido de realizar a integralização do capital referente à parte que lhe compete nos 
termos do Convênio. 

Negociações econômico-comerciais no âmbito da ALADI 

A construção de um espaço regulatório e econômico integrado na América do Sul 
avança de forma gradual, tendo como foco de irradiação o MERCOSUL. Em 2012, a 
Venezuela aderiu ao MERCOSUL e a Bolívia assinou seu Protocolo de Adesão. Em 2013, 
foram firmados os Acordos-Quadro de Associação MERCOSUL-Guiana e MERCOSUL-
Suriname, que deverão ensejar futuras negociações de acordos comerciais entre o bloco e 
os novos Estados Associados, ao amparo do art. 25 do Tratado de Montevidéu de 1980. 

Em 2014, iniciou-se diálogo entre MERCOSUL e Aliança do Pacífico, com a 
realização de dois encontros ministeriais. Em 2015, durante a Presidência "Pro Tempore" 
Brasileira, o MERCOSUL encaminhou aos países daquele bloco proposta de um Plano de 
Ação para o seguimento do diálogo. O Plano contém medidas de apoio ao aprofundamento 
dos acordos comerciais existentes, de promoção da facilitação do comércio e intercâmbio 
entre pequenas e médias empresas. Essas iniciativas complementam ações em andamento 
no âmbito bilateral e multilateral com os países da Aliança do Pacífico. 

No tocante aos Acordos de Complementação Econômica (ACE), que têm por 
objetivo impulsionar o desenvolvimento dos países-membros da Associação Latino-
Americana de Integração (ALADI), mediante negociação tarifária e de outros temas, de 
modo a estimular a complementaridade dos sistemas produtivos nacionais, houve 
aprofundamento das preferências tarifárias, entre 2012 e 2015, no âmbito do ACE-58 
(MERCOSUL-Peru), tendo alcançado a liberalização de 83,6% dos produtos brasileiros 
exportados para o Peru.  

No âmbito do ACE-59 (MERCOSUL-Venezuela, Colômbia e Equador), o cronograma 
de desgravação também foi aprofundado, atingindo o patamar de 80% dos produtos 
brasileiros exportados à Colômbia e 83% dos itens vendidos ao Equador. Em outubro de 
2015, o Brasil celebrou um Entendimento no Setor Automotivo com a Colômbia, que entrará 
em vigor após aprovado pela Comissão Administradora do ACE-59 e protocolizado junto à 
ALADI. Esse Entendimento concederá preferência de 100% no período de 10 anos do 
acordo e quotas bilaterais que poderão alcançar, a partir do terceiro ano, 50.000 veículos. 

 A negociação do Protocolo sobre Comércio de Serviços entre MERCOSUL e 
Colômbia esteve suspensa para reavaliação da posição brasileira desde 2011. Em 2013, o 
Brasil apresentou à contraparte colombiana nova proposta de tratamento tributário. Em 
2014, iniciou-se a negociação do instrumento, concluída em Assunção, no dia 27 de 
novembro de 2015. No momento, aguarda-se a entrada em vigor. 
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Em 2015, a CAMEX elaborou modelo de acordo sobre compras governamentais para 
negociação com parceiros da região latino-americana. No segundo semestre desse ano, o 
Brasil iniciou negociações bilaterais sobre o tema com México e Peru e empreendeu 
diálogos exploratórios com Chile e Colômbia. O assunto segue em pauta no MERCOSUL. 

No que tange ao tema de investimentos, em agosto de 2014, o Brasil iniciou 
conversações com a Colômbia e o Peru e, em 2015, celebrou Acordos de Cooperação e 
Facilitação de Investimentos com México, Chile e Colômbia. Além disso, foram realizadas 
uma missão negociadora a Lima, em dezembro de 2015, e dez videoconferências com o 
Peru. Nesse ano, o Brasil também apresentou proposta de acordo sobre investimentos aos 
sócios do MERCOSUL. 

Com o Peru, ademais, o Governo brasileiro lançou, em 2015, uma agenda renovada 
e ampliada para as relações econômico-comerciais, com negociações para a aceleração do 
cronograma de desgravação tarifária do ACE-58, em especial no setor automotivo, compras 
governamentais, serviços, investimentos e facilitação do comércio. Para tanto, realizaram-se 
missão negociadora a Lima em dezembro de 2015, duas videoconferências sobre 
negociação de serviços, uma acerca de compras governamentais e outra sobre facilitação 
de comércio. 

Por fim, a incorporação do Certificado de Origem Digital nos contextos dos ACEs e 
de acordos bilaterais também marcaram, no quadriênio 2012-2015, as negociações da 
ALADI. Com o objetivo de proporcionar maior facilidade e segurança, além de redução de 
custos nas operações comerciais envolvendo origem, o Brasil, em conjunto com os demais 
países membros dessa Associação, participa do Projeto de Certificação de Origem Digital 
(COD), que possibilita, ao país exportador, a emissão de certificados de origem em formatos 
eletrônicos, e, ao país importador, sua recepção. 

No âmbito da ALADI, entre 2012 e 2015, realizaram-se três reuniões entre os 
Coordenadores Nacionais do projeto COD e criou-se um foro virtual para a discussão de 
suas especificações técnicas. Em 2014, foram aprovados protocolos adicionais que 
conferem respaldo jurídico à Certificação de Origem Digital no âmbito dos ACEs 18, 35 e 59.  

O Brasil, nesse último quadriênio, concluiu o desenvolvimento das plataformas de 
emissão e de recepção do COD e realizou o registro oficial no Sistema Informático do 
Certificado de Origem Digital de produção da ALADI (SCOD). Em 2015, o País participou da 
III Reunião de Coordenadores Nacionais em Matéria de Certificação de Origem Digital, na 
sede da ALADI e iniciou com a Argentina processo de homologação externa. 

Aprofundamento do MERCOSUL 

No âmbito do MERCOSUL, foram logrados avanços tanto no aperfeiçoamento dos 
aspectos econômico-comerciais do bloco, (integração de cadeias produtivas e redução das 
assimetrias, por exemplo), quanto no fortalecimento institucional e implementação das 
iniciativas previstas no Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS), assim 
como nas iniciativas relativas ao Plano de Ação para a conformação de um Estatuto da 
Cidadania. 
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O MERCOSUL tornou-se, ao longo dos seus 25 anos de existência, um exercício de 
integração regional profundo e de grande complexidade. Trata-se de uma experiência com 
países em desenvolvimento que, apesar das assimetrias, compartilham desafios 
semelhantes. Em 2012, o bloco passou por sua primeira expansão, com o ingresso definitivo 
da Venezuela, culminando esforço iniciado em 2006. A Bolívia encontra-se em processo de 
adesão para se tornar o sexto Estado Parte do MERCOSUL, o que deverá ocorrer após a 
aprovação pelos parlamentos dos Estados Partes. 

No aspecto econômico, deve-se trabalhar para recuperar o comércio intrabloco, cujo 
potencial pode ser expandido. No período de 2012-2014, houve retração de US$ 62,4 
bilhões para US$ 51,1 bilhões. Vale ressaltar, entretanto, que, desde o Tratado de Assunção, 
o comércio intra-MERCOSUL cresceu mais de 11 vezes, de US$ 4,5 bilhões para US$ 51,1 
bilhões, enquanto o comércio mundial aumentou pouco mais de cinco vezes.  

No processo de redução das assimetrias entre os Estados-Partes, aspecto 
fundamental do processo de integração, destaca-se o Fundo para a Convergência Estrutural 
do MERCOSUL (FOCEM). Com relação à conclusão da avaliação do Fundo em julho de 
2015, os Estados Partes decidiram renová-lo por mais dez anos. A Decisão CMC 22/15, que 
definiu a continuidade do Fundo, estabeleceu dois mandatos: a) determinou que os Estados 
Partes aprimorem sua gestão institucional e fortaleçam a complementação com os demais 
instrumentos regionais de financiamento ao desenvolvimento; criou o Grupo de Trabalho Ad 
Hoc, vinculado ao GMC, para estudar a questão e apresentar relatório até a 50ª reunião 
ordinária do CMC, prevista para meados de 2016; e b) instruiu o Grupo de Assuntos 
Orçamentários (GAO) a formular, até a última reunião ordinária do GMC de 2016, proposta 
de orçamento único aplicável a todos os Fundos existentes na estrutura institucional do 
MERCOSUL. Em 2015, os 43 projetos do Fundo (8 dos quais aprovados no período 2012-
15) ultrapassaram, em valor, US$ 1,5 bilhão. As iniciativas do Fundo contemplaram projetos 
em infraestrutura, energia, habitação, transporte, integração produtiva, capacitação 
tecnológica, educação e apoio a pequenas e médias empresas, entre outras. Reconhecendo 
a importância do FOCEM como instrumento de integração regional, de promoção da 
estabilidade regional e redução das assimetrias, em julho de 2015, os Estados Partes 
prorrogaram sua vigência por mais dez anos. 

 Na agenda do SGT Nº14 também cabem destaque: os Projetos de Adensamento e 
Complementação Automotiva do Mercosul (Focem Auto) e de Qualificação de Fornecedores 
da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás (Focem P&G), executado pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), envolvendo cerca de 200 empresas de pequeno e médio 
porte da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, cuja meta é promover a integração produtiva 
fortalecendo os setores produtivos do bloco a partir de qualificação, integração e 
complementação das atividades das empresas, em alinhamento com as demandas e 
necessidades das empresas-âncora dos países membros. O Focem Auto está na fase final 
com 80% do cronograma executado e, segundo avaliação, as empresas envolvidas 
apresentaram, em média, 30% de aumento de produtividade. O Focem P&G encontra-se, 
atualmente, na fase de seleção das 100 empresas que irão participar do programa, com 
término previsto para 2017.  

Em 2014, foi, também, criado o Programa de Integração Produtiva para o Setor de 
Brinquedos, que pretende dar caráter orgânico a iniciativas na área, por meio de plano de 
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ação quinquenal, em três eixos de trabalho: articulação empresarial; melhora da 
competitividade e promoção comercial. Segundo dados da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Brinquedos – ABRINQ, desde o início dos trabalhos de integração do setor 
no MERCOSUL, em 2010, os fabricantes de brinquedos do bloco aumentaram de 30% para 
50% sua participação no mercado regional. 

O Fundo de Garantias para Micro, Pequenas e Médias Empresas, criado pelo 
Mercosul em 2008, teve seu novo Regulamento aprovado no Mercosul em dezembro de 
2012 e atualmente seu Conselho de Administração trabalha com vistas às definições 
normativas adicionais necessárias à sua efetiva implementação. No âmbito do governo 
brasileiro, estão em curso os trabalhos para a internalização do Regulamento, 
especialmente os aportes de capital assumidos pelo país. 

Também cabe destaque o Projeto de Harmonização do Modelo de Dados das 
Declarações Aduaneiras no Mercosul, assinado pelos Diretores de Aduana do Mercosul, em 
Bruxelas, no dia 13 de junho de 2015, às margens da Sessão do Conselho da OMA. Este 
projeto, construído de acordo com o modelo de dados da Organização Mundial das Aduanas 
(OMA), tem por objetivo padronizar e harmonizar os dados de intercâmbio entre as 
administrações aduaneiras do Mercosul, permitindo a interoperabilidade e facilitando a 
interpretação das informações intercambiadas.  

Na vertente social, com a criação do Plano Estratégico de Ação Social, os países do 
bloco definiram eixos comuns de políticas sociais e comprometeram-se com a erradicação 
da miséria, fome, pobreza e analfabetismo, além da universalização dos serviços de saúde 
pública. As metas regionais de desenvolvimento social são mais ambiciosas do que os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas. 

Na vertente da cidadania, por sua vez, o Plano de Ação para a conformação de um 
Estatuto da Cidadania do MERCOSUL prevê a implementação e o aprofundamento de 
iniciativas de impacto direto no cotidiano dos cidadãos, em áreas como trabalho e emprego, 
previdência social, educação e reconhecimento de estudos e títulos, circulação de pessoas 
e defesa do consumidor, entre outras. O Governo brasileiro pretende consolidar tais 
iniciativas, que deverão estar integralmente implementadas no 30º aniversário do bloco, em 
um documento que irá incorporar o conceito de "Cidadão do MERCOSUL".  

Com relação à definição de cronogramas para a implementação de ações concretas 
nos eixos do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS) e de definição das 
medidas necessárias para a plena implementação, até 2021, dentre os objetivos definidos 
pelo Plano de Ação para um Estatuto da Cidadania do MERCOSUL, pode-se destacar que 
em 2015 iniciou-se processo de avaliação e sistematização do PEAS e do Plano de Ação 
sobre o Estatuto da Cidadania, a fim de revisar o quadro de iniciativas, identificar novas 
propostas de projetos e formular sugestões de atualização dos objetivos previstos. A partir 
desse diagnóstico, serão traçadas as próximas etapas de execução dos Planos. 

A evolução da agenda do MERCOSUL em temas sociais e de cidadania permitiu que 
a integração alcançasse os mais diversos âmbitos de políticas públicas, trazendo benefícios 
concretos para os cidadãos do bloco. Dos esforços empreendidos resultaram, dentre outros: 
a possibilidade de circulação na região com apenas cédulas de identidade; o 
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reconhecimento mútuo de diplomas de nível básico e médio não técnico, emitidos por 
instituições de ensino de países da região; o reconhecimento mútuo do tempo de 
contribuição previdenciária; a criação de um sistema de mobilidade acadêmica (o Sistema 
Integrado de Mobilidade Acadêmica do MERCOSUL); o estabelecimento de controles 
integrados de fronteira; e o direito à residência e ao trabalho para os cidadãos sem outro 
requisito que não a nacionalidade, além de iniciativas para garantir a inserção formal dos 
trabalhadores nos mercados de trabalho dos Estados Partes e ações para melhorar a 
qualidade do emprego na região. Destaca-se, em 2015, a assinatura da nova Declaração 
Sociolaboral pelos Presidentes do MERCOSUL, que reforçou o compromisso dos países do 
MERCOSUL de colocar o "trabalho decente" no centro do processo de integração regional. 

Em relação ao fortalecimento da institucionalidade do MERCOSUL, aspecto 
relevante para a cidadania do bloco é o funcionamento do Parlamento do MERCOSUL, bem 
como o papel desempenhado pelo Alto Representante-Geral do MERCOSUL, que, entre 
outras funções, atua como formulador de propostas para políticas regionais e coordenador 
dos trabalhos para a implementação do Estatuto da Cidadania. Outro avanço importante é a 
Unidade de Apoio à Participação Social (UPS), responsável pelo suporte à participação de 
representantes da sociedade civil em reuniões do bloco e à organização das Cúpulas 
Sociais do MERCOSUL, grandes encontros da sociedade civil realizados, semestralmente, 
em paralelo às reuniões de Presidentes do MERCOSUL. Ressalte-se, a esse respeito, que 
estão em andamento, no âmbito técnico, negociações para a criação de um Fundo de Apoio 
à Participação Social.  

Ações bilaterais 

A atuação do Governo brasileiro no âmbito da UNASUL, da ALADI e do MERCOSUL 
avança em paralelo a intenso trabalho diplomático empreendido em benefício do 
desenvolvimento socioeconômico das regiões de fronteira, áreas onde o cidadão brasileiro 
reclama por mais integração. Algumas populações fronteiriças vivem em condições de 
vulnerabilidade, para as quais devem ser elaboradas políticas especiais em matéria de 
saúde e de educação. Com esse objetivo, realizaram-se, entre outros eventos, reuniões dos 
Comitês de Integração Fronteiriça Brasil-Argentina e Brasil-Bolívia, bem como dos Comitês 
de Fronteira Brasil-Uruguai, da Comissão Mista de Infraestrutura Brasil-Guiana, da 
Comissão de Vizinhança Brasil-Colômbia e da Comissão Vice-Ministerial de Integração 
Fronteiriça Brasil-Peru. Os temas fronteiriços foram igualmente tratados na Comissão de 
Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Argentina (CODEFRO), no âmbito da 
Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai, na Comissão 
Mista Brasileiro-Argentina para a Ponte São Borja-São Tomé (COMAB), na Comissão Mista 
Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí (CRQ) e na Secretaria 
Técnica da Hidrovia Uruguai-Brasil.  

A área aduaneira também contempla algumas iniciativas dignas de nota, tais como 
os Programas Nacionais de Operador Econômico Autorizado (OEA).  

Desde novembro de 2012, já se encontra em discussão o Programa Intra-
MERCOSUL de Segurança Aduaneira sobre a Cadeia de Suprimento de Bens, com 
abrangência limitada a determinadas cadeias de operações de comércio entre Brasil, 
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Argentina e Uruguai. Com base na experiência adquirida e na validação das definições 
estabelecidas para o Programa, pôde-se avançar para o reconhecimento mútuo. 

Concluiu-se que seria mais vantajoso e mais prático que cada país, de forma 
bilateral, envidasse esforços no desenvolvimento de um Plano de Trabalho Conjunto, com o 
objetivo de buscar o reconhecimento mútuo de seus Programas Nacionais de Operador 
Econômico Autorizado (OEA), de modo a fortalecer o comércio bilateral, promover a 
agilização, simplificação e racionalização dos procedimentos aduaneiros de importação e 
exportação. Assim, em 18/11/2015, Brasil e Argentina assinaram um Memorando de 
Entendimento para buscar o reconhecimento mútuo de seus programas OEA.   

Além dos Programas Nacionais de Operador Autorizado da OEA, realizaram-se 
outras ações bilaterais: em 2012, os Presidentes do Brasil e do Uruguai determinaram a 
criação de um “Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai (GAN)”, encarregado de consolidar um 
“Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável e a Integração Brasil-Uruguai” (Plano 
de Ação), englobando as áreas prioritárias para o aprofundamento da integração bilateral, 
em particular, a livre circulação de bens e serviços.  

 Nos anos 2014 e 2015, foram realizadas três reuniões presencias (Porto Alegre/RS, 
Chuí/RS e Brasília/DF), 04 videoconferências e 3 reuniões telefônicas, que permitiram 
avançar significativamente na concepção do Programa. Por outro lado, algumas dificuldades 
para operacionalização foram detectadas, principalmente no que tange à concessão de 
benefícios de agilidade nas fronteiras para empresas, em tese, não certificadas como de 
baixo risco, bem como problemas de infraestrutura logística, principalmente na fronteira 
Chuí-BR/Chuy-UY.  

 Em 18 de novembro de 2015, na cidade fronteiriça argentina de Porto Iguazú, assinou-se o 
Acordo Bilateral das Aduanas do Brasil e da Argentina para o reconhecimento mútuo de 
lacre eletrônico. Este acordo possibilita o monitoramento do trânsito aduaneiro internacional 
sem necessidade de mudança física do Lacre Eletrônico na fronteira, dando prioridade de 
passagem a esse fluxo. Este acordo estabelece procedimentos aduaneiros que promovem a 
segurança da cadeia de suprimentos e a facilitação do comércio internacional de produtos, 
aumentando a fluidez e a rastreabilidade do transporte de cargas, além de reforçar a rede 
de comunicação entre as administrações aduaneiras para o combate a ilícitos aduaneiros.  

 A criação das Áreas de Controle Integrado (ACI) foi fator importante no processo de 
integração das áreas de fronteira do Brasil com os demais Estados-Partes do Mercosul e a 
Bolívia, uma vez que houve ganho de tempo para os operadores, agilização dos controles 
dos órgãos intervenientes e maior diálogo entre as Aduanas. Apesar das dificuldades de 
ordem financeira e recursos humanos, a implantação dos ACIs representa avanço 
significativo no tratamento das questões aduaneiras e na agilização dos trâmites de 
fronteira. No momento, estão plenamente integradas as seguintes ACIs: São Borja (Brasil) - 
Santo Tomé (Argentina); Santa Helena (Brasil) - Puerto Indio (Paraguai); Corumbá (Brasil) - 
Puerto Suarez) (Bolívia); e Cáceres (Brasil) - San Martín (Bolívia).  
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 Conclusão  

O relatório do PPA 2012-2015 reflete avanços realizados em várias áreas do 
Programa de Integração Sul-Americano, bem como dificuldades e entraves inerentes a todo 
e qualquer processo negociador multilateral e bilateral. Os progressos registrados não se 
esgotam com o término do ciclo de planejamento 2012-2015, mas se desdobram no 
aprofundamento dos objetivos e metas estabelecidos para o quadriênio 2015-2018. 

Essas iniciativas darão maior amplitude e impacto ao esforço brasileiro de promover 
a integração do continente sul-americano nas vertentes econômico-comercial, social e 
cidadã, assim como nas áreas de fronteira, buscando superar, na medida do possível, os 
obstáculos que se apresentarem.  
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PROGRAMA: 2043 - Integração Sul-Americana

Indicador Unid. Medida
Data Índice

Referência

ÍndiceData

Indicadores

Valor Apurado 2013Valor Apurado 2012

Data Índice

Valor Apurado 2014

Data Índice

Valor Apurado 2015

ÍndiceData
Chegada de turistas provenientes da Argentina
ao Brasil

pessoa por ano 1.399.59231/12/2010 1.671.60431/12/201231/12/2012 1.671.604 31/12/2013 1.711.491 31/12/2014 1.743.930

Chegada de turistas provenientes da Bolívia ao
Brasil

pessoa por ano 99.35931/12/2010 112.63931/12/201231/12/2012 112.639 31/12/2013 95.028 31/12/2014 95.300

Chegada de turistas provenientes da Colômbia
ao Brasil

pessoa por ano 85.56731/12/2010 100.32431/12/201231/12/2012 100.324 31/12/2013 116.461 31/12/2014 158.886

Chegada de turistas provenientes da Guiana ao
Brasil

pessoa por ano 5.23631/12/2010 3.40031/12/201231/12/2012 3.400 31/12/2013 4.286 31/12/2014 4.973

Chegada de turistas provenientes da Venezuela
ao Brasil

pessoa por ano 51.18631/12/2010 51.10631/12/201231/12/2012 51.106 31/12/2013 68.309 31/12/2014 108.170

Chegada de turistas provenientes do Chile ao
Brasil

pessoa por ano 200.72431/12/2010 250.58631/12/201231/12/2012 250.586 31/12/2013 268.203 31/12/2014 336.950

Chegada de turistas provenientes do Equador
ao Brasil

pessoa por ano 23.09531/12/2010 26.46231/12/201231/12/2012 26.462 31/12/2013 29.324 31/12/2014 42.349

Chegada de turistas provenientes do Paraguai
ao Brasil

pessoa por ano 194.34031/12/2010 246.40131/12/201231/12/2012 246.401 31/12/2013 268.932 31/12/2014 293.841

Chegada de turistas provenientes do Peru ao
Brasil

pessoa por ano 81.02031/12/2010 91.99631/12/201231/12/2012 91.996 31/12/2013 98.602 31/12/2014 117.230

Chegada de turistas provenientes do Suriname
ao Brasil

pessoa por ano 2.93031/12/2010 4.85931/12/201231/12/2012 4.859 31/12/2013 3.430 31/12/2014 3.379

Chegada de turistas provenientes do Uruguai
ao Brasil

pessoa por ano 228.54531/12/2010 253.86431/12/201231/12/2012 253.864 31/12/2013 262.512 31/12/2014 223.508

Corrente de Comércio Brasil-Argentina US$ milhão por
ano

32.95731/12/2010 36.07831/12/201331/12/2012 34.441,8067 31/12/2014 28.425 31/12/2015 23.084,6045

Corrente de Comércio Brasil-Bolívia US$ milhão por
ano

3.39631/12/2010 5.47231/12/201331/12/2012 4.904,0059 31/12/2014 5.428 31/12/2015 3.988,2888

Corrente de Comércio Brasil-Chile US$ milhão por
ano

8.36231/12/2010 8.81231/12/201331/12/2012 8.766,8116 31/12/2014 9.008 31/12/2015 7.389,2973

Corrente de Comércio Brasil-Colômbia US$ milhão por
ano

3.27531/12/2010 4.16531/12/201331/12/2012 4.101,6181 31/12/2014 4.099 31/12/2015 3.304,5171

Corrente de Comércio Brasil-Equador US$ milhão por
ano

1.03531/12/2010 96131/12/201331/12/2012 1.031,618 31/12/2014 964,953 31/12/2015 783,2274

Corrente de Comércio Brasil-Guiana US$ milhão por
ano

28,431/10/2010 3031/12/201331/12/2012 33,7416 31/12/2014 27,364 31/12/2015 29,665

Corrente de Comércio Brasil-países da América
do Sul

US$ milhão por
ano

62.99531/12/2010 73.40731/12/201331/12/2012 70.712,1645 31/12/2014 66.611 31/12/2015 52.664,4917

Corrente de Comércio Brasil-países do
MERCOSUL

US$ milhão por
ano

39.22131/12/2010 49.98331/12/201331/12/2012 42.052,1201 31/12/2014 43.498 31/12/2015 34.052,1784

Corrente de Comércio Brasil-Paraguai US$ milhão por 3.15931/12/2010 4.03631/12/201331/12/2012 3.605,0735 31/12/2014 4.403 31/12/2015 3.357,5884587



Indicador Unid. Medida
Data Índice

Referência

ÍndiceData

Indicadores

Valor Apurado 2013Valor Apurado 2012

Data Índice

Valor Apurado 2014

Data Índice

Valor Apurado 2015

ÍndiceData
Corrente de Comércio Brasil-Paraguai ano 3.15931/12/2010 31/12/2012 3.605,0735

Corrente de Comércio Brasil-Peru US$ milhão por
ano

2.92831/12/2010 3.91931/12/201331/12/2012 3.702,708 31/12/2014 3.531 31/12/2015 3.071,9775

Corrente de Comércio Brasil-Suriname US$ milhão por
ano

63,631/12/2010 6331/12/201331/12/2012 62,1205 31/12/2014 47,088 31/12/2015 39,5494

Corrente de Comércio Brasil-Uruguai US$ milhão por
ano

3.10531/12/2010 3.83831/12/201331/12/2012 4.005,2398 31/12/2014 4.863 31/12/2015 3.943,4911

Corrente de Comércio Brasil-Venezuela US$ milhão por
ano

4.68731/12/2010 6.03031/12/201331/12/2012 6.052,8171 31/12/2014 5.806 31/12/2015 3.666,4943
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PROGRAMA: 2043 - Integração Sul-Americana

Quadro de Metas

Objetivo: 0406 - Promover a cooperação com os países da América do Sul, com vistas à construção de uma visão compartilhada em
matéria de defesa e segurança regional, à integração das indústrias nacionais de defesa e ao fortalecimento das medidas de fomento à
confiança.
Órgão Ministério da Defesa

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0765 - Estimular o desenvolvimento socioeconômico e a integração das regiões inseridas na Faixa de Fronteira, por meio de
políticas públicas que tenham em conta sua singularidade e seu caráter estratégico para a integração regional sul-americana, com
vistas a reduzir a vulnerabilidade das populações fronteiriças, sobretudo no fomento a micro, pequenos e médios empreendimentos e
na promoção do acesso a políticas sociais.
Órgão Ministério da Integração Nacional

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Unidades15,00
Meta sendo tratada no programa 2029. No período de
vigência do PPPA, a SUFRAMA apoiou a estruturação
de 7 cadeias produtivas na sua área de jurisdição
(Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Municípios de
Macapá e Santana no estado do Amapá).

Estruturar e integrar Arranjos
Produtivos Locais na Faixa de
Fronteira, conforme as
potencialidades identificadas na
Região

8,00

Objetivo: 0796 - Promover a implementação das Áreas de Controle Integrado (ACIs) na América do Sul, com prioridade no
MERCOSUL, por meio da modernização e aprimoramento, dotando-as de adequada infraestrutura, recursos humanos, financeiros e
tecnológicos, de forma a simplificar os trâmites aduaneiros.
Órgão Ministério da Fazenda
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Áreas de Controle
Integrado (ACIs)10,00

A criação e a operacionalização das ACIs não
decorrem exclusivamente da vontade da RFB, mas
dependem também dos demais órgãos necessários a
seu funcionamento, os quais enfrentam dificuldades
na alocação de servidores nas localidades de
fronteira. Sem o foco comum nesse problema o
alcance da meta pretendida é prejudicado. Sem
evolução durante os anos de 2014 e 2015.

Implementar efetivamente o controle
integrado em 10 ACIs 1,00

Objetivo: 0883 - Fomentar a integração produtiva na América do Sul, com prioridade no MERCOSUL e no COSIPLAN, com vistas a
estimular a complementaridade entre diferentes elos das cadeias regionais de valor e a efetiva incorporação da produção desses países
ao processo produtivo do Brasil.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Unidades2,00
Desenvolver dois projetos de
Arranjos Produtivos Locais (APLs) no
MERCOSUL

3,00

Fundo1,00
Implementar o Fundo MERCOSUL
de Apoio a Micro, Pequenas e
Médias Empresas

1,00

Objetivo: 0940 - Incentivar a construção de um espaço regulatório e econômico integrado na América do Sul, por meio do adensamento,
da convergência, do aprofundamento e da ampliação dos acordos firmados pelo Brasil, em conjunto com o MERCOSUL ou em
separado, no marco institucional da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), com vistas a conferir fluidez ao intercâmbio
de bens e serviços na região.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo
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Objetivo: 0941 - Promover o aperfeiçoamento do MERCOSUL, com vistas à consolidação da União Aduaneira, à integração de cadeias
produtivas, à redução das assimetrias regionais e à coordenação de políticas econômico-comerciais.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0944 - Fortalecer a institucionalidade dos mecanismos de integração regional, sobretudo a UNASUL e o MERCOSUL, para
que seus órgãos tenham instrumentos capazes de impulsionar a integração sul-americana.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0946 - Expandir as iniciativas previstas nos Planos de Ação das instâncias subsidiárias da UNASUL nas áreas da saúde,
combate à fome e à pobreza, erradicação da extrema pobreza, segurança alimentar e nutricional, proteção social e economia solidária,
bem como consolidar e implementar o Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS), com vistas a reforçar o pilar social da
integração regional.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0947 - Consolidar um conjunto de direitos fundamentais e benefícios em favor dos nacionais dos Estados-Partes do Mercosul,
mediante Plano de Ação para a conformação de um Estatuto da Cidadania, conforme estabelecido pela Decisão do Conselho do
Mercado Comum Nº 64/10.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0954 - Promover, sobretudo no âmbito do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL, a
integração da infraestrutura física com os países da América do Sul, nos setores de transportes, energia e comunicações, com especial
ênfase no componente de financiamento, com vistas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental da região.
Órgão Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo
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Objetivo: 0957 - Promover a implementação do Banco do Sul como instrumento regional de financiamento de projetos com vistas ao
desenvolvimento econômico e social na América do Sul, bem como avançar na negociação de um mecanismo regional de garantias,
para facilitar o acesso a diferentes formas de financiamento a empreendimentos na região.
Órgão Ministério da Fazenda

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 1006 - Promover a ampliação do MERCOSUL, por meio da incorporação de novos Estados Partes e Associados.

Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo
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PROGRAMA: 2043 - Integração Sul-Americana

Execução Orçamentária do Programa

Esfera Dotação (mil R$) Executado
(mil R$)*

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Orçamento de Investimento das Empresas

Totais

LOA LOA+Créditos

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Execução 2015 Execução 2012 a 2015
Executado
(mil R$)**LOA+Créditos

Dotação (mil R$)

5.750 300

0 0

5.750 300

1.200 300

4.550 0

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

Integração Sul-Americana

(**) Inclui os valores executados em cada ano e os RAPs liquidados.
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PROGRAMA 2046 – MAR, ZONA COSTEIRA 
E ANTÁRTICA 

Visão Geral do Programa 
 

O Oceano Atlântico Sul e Tropical e a Zona Costeira brasileira são estratégicos para 

o Desenvolvimento Nacional, nos aspectos econômico, científico, social e de segurança, 

dada a maritimidade do País, suas rotas de navegação, assim como os recursos vivos e 

não-vivos presentes nas águas de interesse nacional. Esses recursos estão, também, 

relacionados com o sistema de circulação oceânica do Atlântico, o que os torna vulneráveis 

às mudanças climáticas em escala regional e global. Não obstante a evidente relevância do 

Oceano Atlântico e da Zona Costeira, o conhecimento científico disponível sobre os mesmos 

é insuficiente para a sua preservação e utilização sustentável. 

No que se refere à integridade do patrimônio nacional, como objetivo fundamental 

que orienta a Ação Governamental, é imprescindível o conhecimento, a preservação e a 

vigilância da Zona Costeira, do Mar Territorial, da Zona Contígua, da Zona Econômica 

Exclusiva e da Plataforma Continental Brasileiras, numa extensão de cerca de 4,5 milhões 

de km², conhecida como “Amazônia Azul”.  

Neste contexto, foi incluído no PPA 2012-2015 programa temático sobre “Mar, a Zona 

Costeira e a Antártica”, fato inédito neste País, por envolver áreas estratégicas e 

imprescindíveis para o desenvolvimento da Nação e por congregar interesses de diversos 

Órgãos representantes da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). Este 

programa permitiu a incorporação de uma nova dimensão territorial à atuação de políticas 

públicas nacionais, assim como evidenciou o caráter estratégico dessas áreas, dentro do 

macrodesafio de “preservar a integridade e a soberania nacional”. O Programa, em sua 

dimensão geográfica, não se limita a Amazônia Azul, mas abrange todos os espaços 

marítimos além de sua jurisdição nacional que sejam de interesse do País, incluindo o 

Continente Antártico. 

 

Desempenho do Programa no quadriênio 2012-2015 
Os principais desafios no período do PPA 2012-2015 foram a manutenção da 

presença estratégica brasileira na Amazônia Azul, nas ilhas oceânicas e na Antártica, bem 
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como a demonstração do interesse nacional nos recursos naturais do Oceano Atlântico Sul 

e Tropical. 

Entre 2012 e 2015, o Programa procurou orientar a formação de recursos humanos, 

as pesquisas, o monitoramento e a logística necessária ao conhecimento e ao uso 

sustentável dos recursos do mar e da Antártica, assim como o desenvolvimento das ações 

que possibilitaram a  implementação da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), 

aprovada pelo Decreto nº 5.377 de 2005, e da Política Nacional de Assuntos Antárticos 

(POLANTAR), aprovada pelo Decreto nº 94.401, de 3 de junho de 1987. Os objetivos deste 

Programa estavam em consonância com essas políticas e com as orientações emanadas da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), um colegiado composto por 18 

órgãos federais, coordenado pelo Comandante da Marinha, como Autoridade Marítima 

Brasileira. A CIRM, para levar a cabo as suas atribuições, desdobrou as mencionadas 

Políticas em Planos, a saber: o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

(LEPLAC), instituído pelo Decreto nº 98.145/1989; o Plano Setorial para os Recursos do Mar 

(PSRM), de execução quadrienal; e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 

instituído pela Lei nº 7.661 de 1988. 

 Assim, as iniciativas e metas dos objetivos do Programa foram conduzidas de modo a 

aumentar a pesquisa científica, a formação de recursos humanos, a presença física, o 

monitoramento oceanográfico e climatológico dos oceanos e o gerenciamento costeiro. 

Além disso, ressalta-se a posição do Governo Brasileiro em estabelecer o limite exterior da 

plataforma continental brasileira, no seu enfoque jurídico, perante a Comissão de Limites da 

Plataforma Continental da ONU, em colocar o Brasil na vanguarda da pesquisa em oceano 

profundo, através da assinatura entre o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos (ISBA) do contrato para exploração de crostas 

ferromanganesíferas ricas em cobalto na Elevação do Rio Grande e a manutenção da 

presença brasileira no Continente Antártico, com a decisão de reconstruir a Estação 

Antártica Comandante Ferraz. 

Ao longo do quadriênio 2012-2015, dos cinco Indicadores do Programa destacam-se 

três referentes à formação de recursos humanos. A formação de recursos humanos para as 

ciências do mar é um dos principais desafios da PNRM, sendo o ponto de partida para a 

consecução e alcance dos objetivos do Programa “Mar, Zona Costeira e Antártica”. 

 A meta proposta para a formação de recursos humanos implicava em dobrar o 

número de pós-graduados em Ciências do Mar, que deveriam passar de 280 em 2011 para 

560 em 2015. Ao final do período, estima-se que o número de titulados seja de 410, 

apontando o cumprimento de cerca de 70% da meta por parte dos 35 programas de pós-

graduação identificados como pertencentes à área de Ciências do Mar, sendo 35 cursos de 
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mestrado e 24 de doutorado. Com relação ao número de graduados em Ciências do Mar, a 

meta também era dobrar o número de graduados em Ciências do Mar, que deveriam passar 

de 700 em 2011 para 1.400 em 2015. Ao final do período, o número estimado de formados é 

1.100, apontando o cumprimento de cerca de 80% da meta por parte dos 44 cursos de 

graduação que integram a área de Ciências do Mar23. Deve ser destacado, no entanto, que 

neste mesmo período a taxa de formados, ou seja, a relação entre o número de 

ingressantes e o número de concluintes, chegou a 42%, percentual próximo dos valores 

observados para a maioria das áreas de conhecimento, de 45%. 

O Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos – PPG-Mar, instituído 

no âmbito do Plano Setorial para os Recursos do Mar – PSRM, sob a coordenação do 

Ministério da Educação - MEC, tem por objetivo consolidar e ampliar a formação neste 

domínio do conhecimento. Para facilitar o alcance da meta estabelecida no PPA 2012-2015, 

o PPG-Mar incluiu em seu Plano Nacional de Trabalho 2012-2015, entre outras de interesse 

da graduação, ações voltadas à melhoria da qualificação docente, a produção de material 

didático, a ampliação da experiência embarcada, a introdução da cultura do 

empreendedorismo e o aumento da inserção no mercado de trabalho. Nos exercícios de 

2012 e 2013, período em que os repasses financeiros por parte do MEC atenderam as 

necessidades, a atuação do PPG-Mar foi intensa, com a promoção de encontros nacionais 

de coordenadores de cursos, tanto coletivos como por modalidade de formação, o que 

facilitou a adoção de estratégias conjuntas para qualificar e ampliar o número de 

profissionais capacitados a cada ano. 

A ação de grupos de trabalho temáticos24 deram considerável impulso para a 

discussão e implementação de iniciativas voltadas para qualificar a formação dos 

estudantes e para ampliar a inserção dos egressos no mercado de trabalho. Entretanto, nos 

exercícios de 2014 e 2015, o apoio financeiro do MEC foi reduzido de forma substantiva, 

chegando a 25% do valor esperado, o que, além de desmobilizar os integrantes do PPG-

Mar, impossibilitou a continuidade de várias ações que estavam em andamento e com 

excelentes resultados. A retomada do apoio financeiro por parte do MEC é o principal 

desafio para os próximos exercícios, sem o que o PPG-Mar deixará de dar continuidade ao 

trabalho que vem desenvolvendo, que tem como resultado final a disponibilização de 

profissionais de excelência para atender as necessidades da sociedade brasileira. 

                                                            
23  Inclui  as modalidades  de  Ciências  Biológicas  com  enfoque  em  temas  relacionados  às  Ciências  do Mar, 
Engenharia  de  Pesca,  Engenharia  de  Aquicultura,  Oceanografia  e  Ciências  do Mar.  Dados  disponíveis  em: 
http://www.cdmb.furg.br. 
24 GT Periódicos; GT Experiência Embarcada; GT Material Didático; GT Empreendedorismo; GT Inovação; GT 
Qualificação Docente; GT Mercado de Trabalho; GT Descobrindo os Oceanos; GT Mergulho Científico; e GT 
Ensino Técnico. 
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 No que se refere à experiência embarcada, a meta proposta implicava em atender 

70% dos graduandos na área de Ciências do Mar que necessitam realizar práticas de 

experiência embarcada. Ao final do período, o resultado ficou muito aquém da expectativa, 

com atendimento de menos de 10% dos estudantes graduados pelos 44 cursos de 

graduação que integram a área de Ciências do Mar. 

Ciente de que a experiência embarcada é a principal lacuna na formação dos 

estudantes, o Comitê Executivo do PPG-Mar realizou, em 2012, por meio do Grupo de 

Trabalho Experiência Embarcada, um diagnóstico das embarcações potencialmente 

capazes de uso para esta finalidade, concluindo pela inviabilidade de utilização das 

mesmas, especialmente porque se tratava de meios flutuantes dedicados primariamente à 

pesquisa. Ao final de 2013, o MEC, após tomar conhecimento do diagnóstico elaborado, 

destinou recursos financeiros para a construção de quatro Laboratórios de Ensino 

Flutuantes (LEF). Designada para viabilizar o processo, a Universidade Federal do Rio 

Grande–FURG, por meio de concorrência pública, contratou a empresa Indústria Naval do 

Ceará S.A. – INACE para elaborar o projeto executivo e construir os LEF. Em agosto de 

2014 foi iniciada a fase de construção, que teve continuidade em 2015 e vem sendo 

acompanhada por Comissão de Fiscalização designada pela FURG. Construídos em série, 

os quatro LEF estão com o cronograma físico dentro do previsto em contrato, com previsão 

inicial de entrega do primeiro em julho de 2016 e os demais em intervalos sucessivos de 

dois meses. Sem sombra de dúvidas, este foi o resultado mais importante alcançado pelo 

PPG-Mar no período 2012-2015. Com as novas embarcações, a partir de 2017, será 

possível cobrir integralmente as demandas por práticas de experiência embarcada (100 

horas) dos estudantes de graduação da área de Ciências do Mar, superando integralmente, 

ainda que fora do período, a meta estabelecida no PPA 2012-2015. 

O Programa é constituído por 8 Objetivos que abrangem diversas ações do PSRM, 

LEPLAC, Gerenciamento Costeiro, Potencial Mineral de Fundos Marinhos, Definição de 

diretrizes básicas de Ciência, Tecnologia e Inovação para os Oceanos e Programa Antártico 

Brasileiro (PROANTAR), com foco na pesquisa, desenvolvimento sustentável, preservação 

e gestão ambiental, monitoramento oceanográfico e climatológico, formação de Recursos 

Humanos, presença do Estado e na mentalidade marítima, expressadas nas 20 Iniciativas e 

28 Metas, distribuídas nos respectivos Objetivos.  

No âmbito do PSRM, que tem como propósitos conhecer as potencialidades do mar 

e das Ilhas Oceânicas Brasileiras e promover a pesquisa e o monitoramento oceanográfico 

e climatológico, dos oceanos e dos recursos marinhos, com vistas à manutenção das 

funcionalidades dos ecossistemas e à garantia da sustentabilidade do uso desses recursos, 

ressalta-se os Programas de Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar (PPG-

MAR); de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico 
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Sul e Equatorial (PROAREA); Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo 

(PROARQUIPELAGO), Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade 

(PROTRINDADE); e o Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Clima (GOOS-

Brasil). 

No que tange ao PPG-Mar, ao final do ciclo do PPA, é possível observar resultados 

gerais bastante positivos, com as principais metas propostas em 2011 sendo alcançadas, a 

despeito do cenário orçamentário e financeiro mais restritivo característico de 2015, à 

exceção da meta referente à experiência embarcada, conforme apontado anteriormente. 

Com relação à pesquisa do Potencial Mineral de Fundos Marinhos, a maior 

conquista foi em meados de 2015, quando o Brasil tornou-se o primeiro país do Hemisfério 

Sul a ter autorização internacional para explorar minérios no leito marinho em águas 

internacionais dos oceanos, considerada patrimônio comum da humanidade pela ONU. A 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISBA) aprovou, em julho de 2014, a 

proposta brasileira, fruto do trabalho desenvolvido no PROAREA, e assinou, em novembro 

de 2015, o contrato concedendo licença ao nosso país para a exploração de cobalto, níquel, 

platina, manganês, tálio e telúrio no Atlântico Sul. Durante 15 anos, o Brasil poderá estudar 

e explorar economicamente os recursos minerais existentes em uma área de 3 mil km² – 

repartida por 150 blocos de 20 km² cada, numa região conhecida como Elevação do Rio 

Grande, que é uma elevação submarina, localizada em águas internacionais. Desse modo, 

o Brasil passa a integrar o seleto grupo de países que estão na vanguarda das pesquisas 

minerais nos oceanos, entre eles, Rússia, Noruega, França, China, Alemanha, Japão e 

Coréia do Sul. 

Na área de pesquisas científicas nas Ilhas Oceânicas Brasileiras, tanto no 

PROARQUIPÉLAGO como no PROTRINDADE, o grande desafio foi a manutenção 

ininterrupta da operacionalidade das respectivas Estações Científicas, ocupadas 

permanentemente por pesquisadores e militares da Marinha do Brasil. Ao longo de 17 anos 

e meio, cerca de 2.000 pesquisadores já tiveram a oportunidade de desenvolver pesquisas 

científicas em Ilhas Oceânicas, apoiados pela Marinha do Brasil. A cada ano, 250 

pesquisadores são apoiados pelos dois programas de pesquisas em Ilhas Oceânicas, que 

são consideradas verdadeiros laboratórios a céu aberto no meio do oceano. Na área da 

Biologia, cita-se o prosseguimento das atividades de monitoramento de tartarugas por 

pesquisadores do Projeto TAMAR, por ser a Ilha da Trindade o maior sítio reprodutivo 

desses animais no Atlântico Sul. Outro desafio está relacionado com a criação de um 

Programa de Pesquisas Científicas em Fernando de Noronha, no âmbito da CIRM, com a 

previsão de instalação de uma estação científica naquele arquipélago, nas proximidades do 

porto, incluído no PPA 2016-2019. 
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No que refere ao GOOS-Brasil, coordenado pela Diretoria de Hidrografia e 

Navegação-DHN, registra-se a efetiva contribuição das previsões meteorológicas para 

grandes eventos realizados no Brasil, como foi o caso nos Jogos Pan-americanos de 2007 e 

Copa das Confederações em 2013 e Copa de Mundo de Futebol de 2014,e será para os 

Jogos Olímpicos de 2016. Os dados gerados pelo GOOS-Brasil foram analisados e 

disponibilizados aos órgãos de previsão meteorológica e à comunidade científica a fim de 

subsidiar estudos, previsões e ações que contribuíram para a redução de riscos e 

vulnerabilidades decorrentes de eventos extremos e da variabilidade do clima que afetam o 

Brasil, assim como auxiliar as operações de Defesa Civil.  

No âmbito do LEPLAC, sua importância estratégica para o país cresceu tendo em 

vista as várias descobertas de poços de petróleo na camada denominada Pré-Sal, situados 

próximos do limite das 200 milhas da costa, dentro da Zona Econômica Exclusiva (ZEE). O 

LEPLAC tem como propósito estabelecer o limite exterior da Plataforma Continental 

Brasileira, além da ZEE. Atualmente, o LEPLAC está revisando a proposta inicial, 

apresentada na Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) da ONU em 2004, 

de forma parcial, já tendo sido apresentada à CLPC, em agosto de 2015, a proposta parcial 

da área Sul. As demais propostas parciais (Equatorial e Leste) estão sendo elaboradas e 

serão apresentadas à CLPC no período de 2016 a 2019. 

Outro desafio refere-se à Zona Costeira, região que apresenta alta densidade 

populacional e que concentra grande parte dos investimentos, das infraestruturas e dos 

fluxos econômicos preponderantes no país, encontra-se em processo de degradação 

ambiental acentuado. A Zona Costeira Brasileira pode ser vista um traço de união entre o 

oceano Atlântico Sul e a sociedade brasileira, com quase 9 mil km de extensão, onde vivem, 

aproximadamente, 75% da população brasileira, concentrando 73% do PIB nacional. O 

Governo Brasileiro tem dado especial atenção ao uso sustentável dos recursos costeiros. 

Tal atenção se expressa no compromisso governamental com o planejamento integrado da 

utilização de tais recursos, visando ao ordenamento da ocupação dos espaços litorâneos. 

Nesse contexto, registra-se as ações do projeto Sistema de Modelagem Costeira 

(SMC), cooperação técnica entre Brasil e Espanha (2010-2014), para aumentar o 

conhecimento e qualificação da gestão costeira no Brasil, nos três níveis de governo, que 

promoveu 3 seminários Internacionais sobre o SMC Brasil (2011, 2013 e 2014) visando 

divulgar os objetivos do Projeto e ampliar as parcerias institucionais. Os principais 

resultados alcançados foram: i) SMC Brasil: software + base de dados 

(batimetria/ondas/nível); ii) Conjunto de Manuais e documentos temáticos; iii) Estudo sobre 

áreas de inundação costeira; iv) Material didático para formação; v) Cursos de formação do 

SMC Brasil; e vi) Estudos de caso desenvolvidos. O projeto do acordo de cooperação Brasil-
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Espanha encerrou em 2014, atendendo plenamente os seus objetivos, com importantes 

aprendizados e recomendações para o gerenciamento costeiro brasileiro. O Comitê 

Executivo do SMC-Brasil, instituído por meio da Resolução 3/2013/CIRM, ficou responsável 

pela estruturação, manutenção e difusão do Sistema à comunidade governamental, técnica 

e científica brasileira. O desenvolvimento do SMC-Brasil e os debates sobre mudanças 

climáticas e riscos costeiros confirmam que um dos grandes desafios no Brasil está 

relacionado à necessidade de um monitoramento contínuo e sistemático do ambiente 

costeiro e marinho, com a disponibilização dos dados para a sociedade, para pesquisa e 

apoio à gestão. 

Com relação ao mapeamento de vulnerabilidades da zona costeira a efeitos das 

mudanças climáticas, foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) o Simpósio 

Internacional de Vulnerabilidade Costeira (2013), que reuniu gestores e especialistas 

nacionais e internacionais para nivelar o conhecimento e avançar na proposição de métodos 

adequados à realidade brasileira. Neste Simpósio foram apresentados os estudos de 

vulnerabilidade costeira apoiados pelo Fundo Clima e outras experiências internacionais, 

como o estudo elaborado pela CEPAL para determinação de vulnerabilidades na zona 

costeira as mudanças climáticas na América Latina e Caribe. A partir deste evento o MMA, 

em parceria com a CEPAL, desenvolveu o estudo de geração e integração dos bancos de 

dados de séries climáticas históricas e projeção de mudanças do clima para gestão de 

riscos costeiros no estado de Santa Catarina, que identificou a cota de inundação, a partir 

da análise da dinâmica costeira, topografia e representações de eventos extremos, com 

possíveis impactos de erosão e inundação decorrentes das variações de cenários de 

mudanças do clima para os próximos 50 e 100 anos. Os resultados do estudo foram 

apresentados num formato de curso, realizado em novembro de 2015, que capacitou 

gestores e pesquisadores no Brasil para o uso de uma metodologia de análise de riscos e 

vulnerabilidade às mudanças climáticas como subsídio para melhoria da gestão costeira.  

 Na área das mudanças climáticas, em 2013, foi constituída no Grupo de Trabalho 

para construção do Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA), a Força 

Tarefa Zona Costeira com objetivo de subsidiar a elaboração deste tema no plano. O 

capítulo da Zona Costeira foi entregue em abril de 2015. O PNA passou por consulta 

pública, sendo que a versão final deverá ser entregue no primeiro semestre de 2016. 

Em comemoração aos 25 anos da Lei 7.661/88, que instituiu o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), o Grupo de Integração para o Gerenciamento Costeiro 

(Gi-Gerco) elaborou a publicação, coordenada pelo MMA, com contribuições dos setores e 

segmentos que o integram, com objetivo de apresentar um panorama da implementação do 

PNGC. A publicação já está disponível no sitio eletrônico do MMA e de outras instituições 
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representantes do Gi-Gerco. Ainda no escopo dos 25 anos do PNGC, a USP realizou o 

evento Oceanos & Sociedade 2013 sobre o tema. Do ponto de vista institucional, as 

recomendações foram: fortalecer do Gi-Gerco, criar uma Frente Parlamentar para Oceanos 

e Costas no âmbito do Legislativo e de um Fórum de Secretários Estaduais de Meio 

Ambiente para o Gerenciamento Costeiro e Oceânico. Em relação às ações de 

planejamento da ocupação da zona costeira foi recomendada a elaboração do Plano de Uso 

Compartilhado do Espaço Costeiro e Oceânico, a integração entre a gestão de Bacias 

Hidrográficas e a Gestão Costeira e Oceânica, e a criação de Unidades de Conservação 

marinhas para atendimento às metas de Aichi25, no escopo da Convenção da 

Biodiversidade. Destaca-se, também, a realização, em 2014, da Jornada de Eventos do 

Gerenciamento Costeiro e Planejamento Marinho, organizada na forma de seminários 

temáticos com assuntos relacionados com a gestão da Zona Costeira e Marinha, com base 

no intercâmbio de experiências nacionais e internacionais. 

No escopo do Gi-Gerco, na sua 45ª Sessão, em abril/2013, foi aprovada a 

atualização do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF-ZC), instrumento do 

PNGC, cuja última versão era de 2005. O 3° PAF-ZC foi aprovado na 53° Sessão e priorizou 

16 ações interinstitucionais a partir dos seguintes direcionadores: i) melhoria da qualidade 

ambiental costeira e estuarina, ii) melhor articulação institucional para elaborar e efetivar 

ações e iii) hierarquização e priorização de ações na Zona Costeira. O novo PAF tem um 

caráter mais operativo, com vigência de 2 anos, cujas ações deverão dispor de recursos, 

meios e compromisso de execução. O PAF (2015-2016) foi instituído por meio da Resolução 

n.° 01/2015 - CIRM, sendo que sua execução já está em operação. 

Sobre o Projeto Orla, em 2012 foram formados 150 instrutores, em 3 cursos 

regionais no RJ, PE e CE. Para a expansão do Projeto Orla mantém-se o desafio de 

construir a integração institucional e metodológica para a orla fluvial, e com outros 

instrumentos de planejamento territorial municipal, como o Plano Diretor. Em 2014 foi 

elaborada proposta de integração metodológica do Projeto Orla com o Plano Diretor, que 

está sendo apreciado pelo Ministério das Cidades, mais cujos diálogos permitiram que esta 

ação fosse incluída como uma das prioridades do PAF (2015-2016). 

Com relação ao Lixo Marinho, tema priorizado na Rio+20, foi desenvolvido um 

esforço federativo de divulgação do assunto nas etapas locais e estaduais da IV 

Conferência Nacional do Meio Ambiente, que tratou de resíduos sólidos. O tema teve reflexo 

na etapa nacional, tendo sido elencado nas deliberações finais. Em 2015 o Brasil fez a 

                                                            
25 Reunidas em cinco objetivos estratégicos, as 20 Metas de Aichi fazem referência à conservação da 
biodiversidade e são a base do planejamento vigente relacionado à implementação da Convenção sobre 
Diversidade Biológica – CDB. 
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adesão a “Global Partnership on Marine Litter” e acompanha o “Advisory Group on Marine 

Litter”, que deverá contribuir com informações relevantes para o Estudo “Marine plastic 

debris and microplastic”, que vem sendo elaborado no âmbito da UNEP. 

No âmbito da POLANTAR, cujo propósito é orientar a execução dos objetivos do 

Brasil na Antártica, a fim de cumprir os compromissos assumidos no âmbito do Tratado da 

Antártica, a CIRM coordena o Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) há mais de 34 

anos. Nesse período, o País consolidou sua posição no seleto grupo de países que decidem 

o destino da Antártica. Para obter esse direito, foram assumidos responsabilidades e 

compromissos internacionais de contribuir para o conhecimento científico daquela região e 

de preservar o meio ambiente antártico – maior área protegida do Planeta. 

No período de 2012 a 2015, O PROANTAR ultrapassou suas Metas estabelecidas, 

de forma excepcional, fomentando o aumento das pesquisas antárticas, de forma 

sustentável, por meio da formação de recursos humanos qualificados, da produção de 

artigos científicos especializados, da manutenção da capacidade logística e, como grande 

desafio, a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz até 2019, destruída por 

um incêndio em FEV/2012, imprescindível para o desenvolvimento das pesquisas científicas 

e a permanência do pavilhão nacional naquele continente. Ressalta-se que este desafio está 

sendo suplantado sem a paralisação das atividades de pesquisa, logística e presença 

naquele continente, estendendo-se para o PPA 2016-2019. 

No que se refere a ações no âmbito do MCTI, ressalta-se a criação, em 2013, da 

Associação Civil Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias (INPOH), como 

resultado de amplo debate entre Governo, Academia e Setor Privado, iniciado em 2011. 

Entretanto, o INPOH encontra-se em fase de qualificação como organização social perante 

o poder público. Seu estatuto, discutido pelo seu Conselho de Administração e aprovado 

quando da criação da Associação Civil INPOH, aborda os elementos do planejamento 

estratégico de sua criação, como se dará sua estrutura, organização e áreas de atuação. 

Considerações Finais 
Desta forma, fica evidenciado que as Políticas que orientam as atividades da CIRM, 

bem como os Planos que as implementam, têm caráter transversal e multissetorial, 

principalmente no que se refere a formalização de parcerias entre órgãos federais, 

universidades, empresas e institutos de pesquisa nacionais e internacionais, adequando-se 

plenamente aos princípios que norteiam o Planejamento Plurianual do Governo Federal, 

evidenciando os desafios estratégicos a serem suplantados. 

No PPA 2016-2019, o Programa foi renomeado para “Oceanos, Zona Costeira e 

Antártica”, e teve sua estrutura racionalizada para priorizar as áreas de maior relevância 
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dentro das políticas que o apoiam, focalizando num conjunto menor de indicadores, 

objetivos, metas e iniciativas. Assim, o programa está estruturado com 4 Indicadores, 5 

Objetivos, 15 Metas e 28 Iniciativas, distribuídos por diversos órgãos integrantes da 

CIRM.Da agenda do atual Programa foram preservados os focos na promoção da pesquisa 

científica e tecnológica em águas nacionais, internacionais e nas ilhas oceânicas, na 

ampliação do limite exterior da Plataforma Continental Brasileira, no uso e gerenciamento da 

zona costeira, nos programas da região Antártica, e na prospecção do potencial mineral e 

biológico nas áreas Internacionais e na Plataforma Continental Jurídica Brasileira. 
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PROGRAMA: 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida

Indicador Unid. Medida
Data Índice

Referência

ÍndiceData

Indicadores

Valor Apurado 2013Valor Apurado 2012

Data Índice

Valor Apurado 2014

Data Índice

Valor Apurado 2015

ÍndiceData
Conhecimento Geológico da Plataforma
Continental Jurídica Brasileira na escala
1:100.000

% 131/12/2010 131/12/201331/12/2012 1 31/12/2014 1 31/12/2015 1

Fundos marinhos internacionais com
conhecimento geológico de iniciativa brasileira

km² 031/12/2010 222.00031/12/201331/12/2012 222.000 31/12/2014 222.000 31/12/2015 222.000

Número de alunos qualificados anualmente em
programas de pós-graduação na área de
Ciências do Mar

unidade 28001/06/2011 32110/02/201407/02/2013 321 28/01/2015 505 15/01/2016 410

Número de graduados anualmente em Ciências
do Mar

unidade 70001/06/2011 81810/02/201407/02/2013 920 28/01/2015 900 15/01/2016 1.100

Taxa de cumprimento de embarque para
atividades práticas (experiência embarcada)
destinadas aos graduandos na área de
Ciências do Mar

% 501/06/2011 8,710/02/201401/06/2011 5 28/01/2015 8,89 15/01/2016 4,27
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PROGRAMA: 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida

Quadro de Metas

Objetivo: 0558 - Desenvolver pesquisa científica e ações de preservação ambiental para assegurar a ocupação das Ilhas Oceânicas,
em particular, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a fim de garantir a conservação dos seus biomas terrestre e marinho e os
direitos de soberania sobre a Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Projetos de pesquisa60,00
Embora tenha havido restrições orçamentárias que
limitaram a ampliação dos Editais de Pesquisa do
CNPq, a ampliação do nº de projetos de pesquisa nas
Ilhas Oceânicas Brasileiras teve uma evolução
bastante significativa, alcançando 94% da meta
proposta.

Ampliar para 60 o número de projetos
de pesquisa sendo desenvolvidos
simultaneamente nas Ilhas
Oceânicas

56,00

%100,00
A Estação Científica do ASPSP está em pleno
funcionamento operacional, sem restrições e ocupada,
permanentemente, por pesquisadores brasileiros e
militares da Marinha do Brasil.

Manter a Estação Científica do
Arquipélago de São Pedro e São
Paulo (ASPSP) habitada com pelo
menos três pessoas durante 365 dias
por ano

100,00

Objetivo: 0560 - Desenvolver ações que promovam o conhecimento e o uso sustentável dos recursos do mar, em águas nacionais e
internacionais.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Graduados1.400,00
Nos exercícios de 2014 e 2015, o apoio financeiro do
MEC foi reduzido de forma substantiva (25% do valor
esperado), o que impossibilitou a continuidade de
várias ações que estavam em andamento e com
excelentes resultados. Com isso, o número de
formados chegou a 1.100 (estimado), apontando o
cumprimento de cerca de 80% da meta prevista.

Ampliar para 1.400 o número de
graduados anualmente em Ciências
do Mar

1.100,00

Projetos40,00 Meta cumprida, superada em 75%.
Ampliar para 40 o número de projetos
de pesquisa multidisciplinares sobre
o potencial biotecnológico da
biodiversidade marinha

70,00

Alunos560,00
Nos exercícios de 2014 e 2015, o apoio financeiro do
MEC foi reduzido de forma substantiva (25% do valor
esperado), o que impossibilitou a continuidade de
várias ações que estavam em andamento e com
excelentes resultados. Com isso, o número de
formados chegou a 410,00 (estimado), apontando o
cumprimento de cerca de 70% da meta prevista.

Ampliar para 560 o número de alunos
qualificados anualmente em
programas de pós-graduação na área
de Ciências do Mar

410,00

%70,00
A meta teve um baixo desempenho devido à falta de
embarcações especializadas. Este fato está sendo
contornado com a construção de quatro Laboratórios
de Ensino Flutuantes (LEF), com recursos do MEC,
que deverão ficar prontos a partir de julho de 2016.

Atender 70% dos graduandos na
área de Ciências do Mar que
necessitam realizar práticas de
experiência embarcada (100 horas)

4,27

Objetivo: 0561 - Ampliar e consolidar um sistema de observações dos oceanos, zona costeira e atmosfera, a fim de aprimorar o
conhecimento científico e contribuir para reduzir vulnerabilidades e riscos decorrentes de eventos extremos, variabilidade do clima e das
mudanças climáticas.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Dispositivos Fixos40,00
A meta não foi atingida na totalidade em face,
principalmente, das restrições orçamentárias impostas
ao longo do período de 2012 a 2015, e de outros
fatores como vandalismo, falta de pessoal qualificado,
baixa disponibilidade de navios da MB para
lançamento e manutenção dos equipamentos.

Ampliar para 40 o número médio de
Dispositivos Fixos de coleta de
dados, instalados, previstos para as
Redes de Observação do
GOOS/Brasil

33,00

Dispositivos
Derivantes60,00

A meta não foi atingida na totalidade em face,
principalmente, das restrições orçamentárias impostas
ao longo do período de 2012 a 2015, e de o outros
fatores como vandalismo, falta de pessoal qualificado,
baixa disponibilidade de navios da MB para
lançamento e manutenção dos equipamentos.

Ampliar para 60 o número médio de
Dispositivos Derivantes de coleta de
dados previstos para as Redes de
Observação do GOOS/Brasil, em
operação

45,00

%90,00 Meta cumprida, superada em 4%.
Manter operacional 90% dos
Dispositivos Fixos instalados nas
Redes de Observação previstas pelo
GOOS/Brasil

94,00

Objetivo: 0562 - Ampliar a Plataforma Continental para além das 200 milhas da costa, de acordo com o previsto na Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a fim de assegurar direitos de soberania sobre essa área.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%100,00Delimitar a Plataforma Continental
Brasileira 50,00

Objetivo: 0563 - Realizar o planejamento e a gestão ambiental territorial da zona costeira, visando a redução de suas vulnerabilidades
ambientais, sociais e econômicas.
Órgão Ministério do Meio Ambiente
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Estados costeiros17,00 Meta cumprida.
Capacitar parceiros institucionais e
sociedade dos 17 estados costeiros
nas modalidades presencial ou a
distancia, na metodologia do Projeto
Orla

17,00

Objetivo: 0564 - Garantir a presença na região antártica, desenvolvendo pesquisa científica diversificada de qualidade, com a
preservação do meio ambiente, a fim de assegurar a permanência do Brasil como membro consultivo do Tratado da Antártida.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%100,00
A meta foi postergada para o PPA 2016-2019 e será
implementada por meio da implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), assim que a
nova Estação Antártica Comte Ferraz estiver
operacional, com o propósito de se alcançar a
certificação ambiental NBR ISO 14001:2004.

Alcançar a certificação ambiental
NBR ISO 14001:2004, por meio da
implantação do Sistema de Gestão
Ambiental (SGA), na EACF, atingindo
100% do atendimento dos requisitos
do Sistema

0,00

Trabalhos científicos50,00 Meta cumprida, superada em 142%.
Alcançar o número de 100 trabalhos
científicos sobre a região Antártica
desenvolvidos no âmbito do
Programa Antártico Brasileiro
publicados em periódicos e revistas
nacionais ou internacionais
indexadas, no período 2012-2015

242,00

Doutores30,00 Meta cumprida, superada em 73%.
Alcançar o número de 30 doutores
titulados a partir de pesquisas sobre
a região Antártica desenvolvidas no
âmbito do Programa Antártico
Brasileiro no período 2012-2015.

52,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Mestres60,00 Meta cumprida, superada em 60%.
Alcançar o número de 60 mestres
titulados a partir de pesquisas sobre
a região Antártica desenvolvidas no
âmbito do Programa Antártico
Brasileiro no período 2012-2015.

96,00

%80,00 Meta cumprida, superada em 1%.
Elevar a taxa de atendimento
logístico da demanda para pesquisa
para 80%

80,82

%70,00 Meta cumprida, superada em 1%.Elevar a taxa de dedicação dos
navios à pesquisa para 70% 70,75

Objetivo: 0991 - Pesquisar o Potencial Mineral de Fundos Marinhos em Águas Internacionais, para fins de Aquisição de Direito de
Exploração Mineral, e na Plataforma Continental Jurídica Brasileira.
Órgão Ministério de Minas e Energia

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Km²10.000,00
Em novembro de 2015, o Brasil, por intermédio do
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e a Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos  celebraram em
conjunto contrato que propiciará ao país 15 anos de
direito exclusivo à exploração de crostas
ferromanganesíferas ricas em cobalto, na Elevação do
Rio Grande.

Obter direito de pesquisa e
exploração mineral de fundos
marinhos em águas internacionais

3.000,00
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Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Km²90.000,00
Em 2015, foi aprovado o projeto "A Elevação do Alto
Rio Grande e as montanhas submarinas Jean Charcot
- microcontinentes ou a trilha de pontos quentes
Tristão-Gough", parceria da CPRM e universidades
nacionais com previsão de campanha com o Navio
Cruzeiro do Sul da MB. Entretanto, a demora na
aprovação da previsão orçamentária do governo
federal e consequentemente a liberação tardia e
reduzida dos recursos financeiros para os projetos,
forçaram o replanejamento destas atividades para
2016.

Realizar levantamentos geológicos e
geofísicos marinhos na escala
1:100.000 na área da Elevação do
Rio Grande

132.000,00

Km²520.000,00
Na avaliação de 2012, foi informada uma execução
física de 220.000 km2 para esta meta, que
correspondia ao somatório dos trabalhos efetuados
naquele ano no PROERG e no PROCORDILHEIRA,
que fazem parte do PROAREA, execução esta que se
mantém estacionada desde 2014, visto que os
trabalhos feitos no PROCORDILHEIRA foram na
mesma área trabalhada em 2012, e no PROERG não
foram realizados trabalhos de campo.

Realizar levantamentos geológicos e
geofísicos marinhos na escala
1:100.000 na área do PROAREA

222.000,00

Km²110.000,00
Por razões técnicas, jurídicas e orçamentárias, as
atividades do PROCORDILHEIRA foram replanejadas
para o período de 2016-2017.

Realizar levantamentos geológicos e
geofísicos marinhos na escala
1:100.000 na área do
PROCORDILHEIRA

90.000,00

Km²280.000,00
Em função de restrições orçamentárias foi paralisado
o processo licitatório para contratação do
Levantamento a Laser na Plataforma Continental
Rasa e Zona Costeira Adjacente de Pernambuco. Os
produtos ora disponibilizados, por terem sido
realizados em áreas já contabilizadas em outros
levantamentos, não representaram aumento na área
trabalhada.

Realizar levantamentos geológicos e
geofísicos marinhos na escala
1:100.000 na Plataforma Continental
Jurídica Brasileira

35.000,00

Objetivo: 0997 - Definir diretrizes básicas de Ciência, Tecnologia e Inovação para os Oceanos e implantar infraestrutura operacional e
administrativa para promover o conhecimento científico sobre Oceanos e Clima.
Órgão Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Meta Realizada Até 2015

%100,00
Desde 2013, tem-se aventado o cumprimento da meta
sem sucesso. O MCTI optou por remover a meta do
novo PPA 2016-2019 e continuar os trabalhos de tal
política em face à aprovação de outros instrumento
legais relevantes, como o novo Marco de CT&I.

Elaborar e aprovar, até 2012, a
Política Nacional em Ciência,
Tecnologia e Inovação para os
Oceanos, harmonizada com os
demais instrumentos jurídicos
existentes

45,00

%100,00 Meta cumprida em 2014.
Elaborar e aprovar, até 2013, o
Planejamento Estratégico para a
criação do Instituto Nacional de
Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias
(INPOH).

100,00
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PROGRAMA: 2046 - Mar, Zona Costeira e Antártida

Execução Orçamentária do Programa

Esfera Dotação (mil R$) Executado
(mil R$)*

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Orçamento de Investimento das Empresas

Totais

LOA LOA+Créditos

129.590 129.470 14.881

0 0 0

129.590 129.470 14.881

41.095 41.075 13.789

88.495 88.395 1.093

Execução 2015 Execução 2012 a 2015
Executado
(mil R$)**LOA+Créditos

Dotação (mil R$)

466.371 169.331

0 0

466.371 169.331

276.606 132.664

189.765 36.667

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

Mar, Zona Costeira e Antártida

(**) Inclui os valores executados em cada ano e os RAPs liquidados.
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PROGRAMA 2055 – DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO 

Visão Geral do Programa 

Nos últimos 12 anos, o Brasil viveu três períodos de política industrial. Em 2004, 
ocorreu reativação do papel do Estado no estímulo ao desenvolvimento industrial, por meio 
da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). Dessa iniciativa 
decorrem a Lei do Bem, a Lei de Inovação e a Lei de Biossegurança, bem como a criação 
da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Industrial (CNDI). A PITCE definia setores estratégicos (TICs, Bens de 
Capital, Fármacos, Biotecnologia e Nanotecnologia), além de linhas horizontais de ação 
(inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa, modernização industrial, entre 
outras). 

Em 2008, foi lançada a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que constituiu-
se, sobretudo, como uma política setorial, destinada a ajudar a estrutura produtiva do País. 
Destacou-se a criação do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), no âmbito do 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em 2011, o Governo 
Federal lançou o Plano Brasil Maior (PBM), que continuou a abordagem setorial da política 
industrial, tendo foco em ações como a desoneração fiscal, a constituição de regimes 
tributários especiais, e em programas setoriais de grande envergadura, como o Inovar-Auto. 
Dentre as iniciativas mais exitosas, destacam-se o Inova Empresa, os decretos de margens 
de preferência, as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) na Saúde, e o retorno 
do debate sobre conteúdo local. 

Nesses 12 anos, o País passou pela experiência de ampla distribuição de renda, 
acompanhada de crescimento econômico estável. A expansão da demanda interna 
sustentou o mercado interno (aumento da renda), impulsionou o mercado de trabalho e 
abriu oportunidades para o setor industrial, tanto no Brasil quanto no exterior. Nesse 
contexto, a elaboração do Programa Temático “Desenvolvimento Produtivo”, no PPA 2012-
2015, deu-se em um momento em que havia grande preocupação com a necessidade de se 
direcionar a política pública de desenvolvimento econômico para viabilizar a aceleração ou a 
manutenção da taxa de crescimento futura, de maneira sustentável. A noção básica seguida 
à época foi a de que, em termos agregados, a principal condição de viabilidade de taxas de 
crescimento econômico relativamente altas, a médio e longo prazos, seria a existência de 
um nível de investimento produtivo relativamente alto. Naquele período, a realidade 
brasileira era outra dentro da dinâmica mundial: as economias desenvolvidas enfrentavam 
ainda consequências da crise internacional de 2008/2009, não havia no Brasil crise fiscal e 
política, a indústria nacional não enfrentava níveis tão baixos de empregabilidade, demanda 
e produtividade, e, em especial, as expectativas gerais para a economia brasileira eram 
bastante positivas. 

Além disso, o PPA 2012-2015 foi desenhado em momento anterior ao lançamento e 
divulgação do PBM. Por esse motivo, principalmente, os Objetivos definidos para o 
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Programa não refletem exatamente todas as principais características do PBM e, 
consequentemente, o andamento do Programa, bem como de seus Objetivos, refletiu 
apenas parcialmente o que se desenvolvia no âmbito do Plano Brasil Maior. Diante do 
exposto, algumas explanações sobre o PBM se fazem relevantes para essa avaliação final a 
respeito do Programa Desenvolvimento Produtivo. 

O PBM tinha como orientações estratégicas: (i) promover a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico; (ii) criar e fortalecer competências críticas da economia 
nacional; (iii) aumentar o adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor; (iv) 
ampliar mercados interno e externo das empresas brasileiras; e (v) garantir um crescimento 
socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável.  

Levando em consideração as orientações estratégicas do PBM e o cenário central de 
estímulo ao investimento produtivo com incrementos de intensidade tecnológica no País, à 
expansão da oferta de conhecimento científico, à preparação da mão de obra para 
atividades tecnologicamente mais complexas, e à expansão da participação dos setores 
integrados aos sistemas setoriais de inovação, foram desenhados 17 Objetivos para o 
Programa em análise. 

1. Ampliação do investimento fixo 
 

Um dos Objetivos com significativo peso para o desenvolvimento produtivo foi o de 
“Induzir a ampliação do investimento fixo na indústria por meio de benefícios fiscais e 
creditícios, simplificação de exigências regulatórias e disseminação da informação”. Muitas 
ações desenvolvidas nesse âmbito estiveram em linha com o PBM, significando relevantes 
estímulos ao desenvolvimento das cadeias produtivas nacionais, com destaque para:  

 

Inovar-Auto 

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 
Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto), instituído pela Lei nº 12.715/2012 e 
regulamentado pelo Decreto nº 7.819/2012, voltado ao apoio para o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética 
e a qualidade dos automóveis, caminhões, ônibus e autopeças registrou bom desempenho. 
Como resultados das ações provenientes das 56 habilitações realizadas até dezembro de 
2015 (24 fabricantes, 15 importadoras e 17 projetos de investimento), houve evolução nos 
produtos comercializados no País, especialmente no sentido de melhoria da eficiência 
energética, com diminuição de poluentes e menor consumo de combustível, e também em 
relação à segurança veicular. Quanto à instalação de novas fábricas em território nacional, 
já estão aprovados 17 projetos de investimento no âmbito do Programa. Até outubro de 
2015, os investimentos já realizados ultrapassaram R$ 4,6 bilhões, com aumento da 
capacidade produtiva em 374 mil automóveis por ano e potencial de geração de sete mil 
empregos diretos. Até o final da vigência do Programa (dezembro de 2017), ainda há 
previsão de investimentos adicionais na ordem de R$ 2,7 bilhões para 110 mil unidades 
adicionais e possibilidade de geração de mais 3.160 postos de trabalho diretos. 
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Ex-tarifário 

O Regime de Ex-Tarifário permite, exclusivamente em produtos sem produção 
nacional, a redução temporária do Imposto de Importação para o patamar de 2% sobre Bens 
de Capital (BK), cuja taxa modal na Tarifa Externa Comum (TEC) é de 14%; e sobre Bens 
de Informática e Telecomunicações (BIT), cuja taxa modal na TEC é de 25%. Tal 
instrumento possibilita o acesso do setor privado nacional a bens disponíveis no exterior 
com tecnologia de ponta, facilitando e incentivando os investimentos produtivos no Brasil. 
Entre 2012 e 2015, foram aprovados pela Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) 12.946 
pleitos de Ex-Tarifários, com previsão de importações que chegavam a US$ 44 bilhões em 
BK e BIT, associados a projetos de investimentos estimados em US$ 157 bilhões. Ou seja, 
no período do PPA 2012-2015, o Regime de Ex-Tarifário viabilizou projetos que visavam 
investir US$ 113 bilhões em bens e serviços locais. 

 

Processo Produtivo Básico - PPB 

A Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, Lei de Informática, é uma política pública 
de concessão de benefícios que visa promover a capacitação e a competitividade do setor 
de informática e automação. Podem usufruir dos benefícios dessa Lei empresas que se 
dediquem ao desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática, 
telecomunicações e automação, desde que, em contrapartida, após previamente habilitadas 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), cumpram o Processo Produtivo Básico do 
produto, invistam em pesquisa e desenvolvimento (P&D) (nos termos do Decreto nº 
5.906/06; modal 4%), instituam política de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e 
obtenham Certificação de Qualidade. Os benefícios diretos são a redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) para os produtos incentivados (modal 80%), redução do 
Imposto sobre Circulação sobre Mercadorias e Serviços (ICMS) e direito à margem de 
preferência na comercialização para a Administração Pública. No período 2012-2015, foram 
analisados cerca de 250 pleitos de PPB; 70% deles foram pedidos para alteração de 
processos vigentes, e os demais para fixação de processos produtivos para novos produtos. 
No quadriênio, foram publicadas 350 Portarias Interministeriais, alterando ou fixando 
Processos Produtivos Básicos.  

 

Margem de Preferência nas Compras Governamentais 

O marco inicial de estabelecimento de margem de preferência no Brasil se deu com 
o Decreto nº 7.601, de 07 de novembro de 2011, que previa a aplicação de margem de 8% 
em compras públicas de produtos têxteis. Após isso, outros Decretos foram publicados para 
regular a situação de mais 15 setores como fármacos e medicamentos, veículos para vias 
férreas, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, entre outros, instituindo 
margem de preferência de até 25% para produtos manufaturados e serviços nacionais que 
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atendam a normas técnicas brasileiras e incorporem inovação. Com exceção do Decreto 
que aborda o setor de produtos médicos (materiais e equipamentos hospitalares), com 
vencimento em 31 de dezembro de 2017, todos os demais tinham previsão de vencimento 
em 31 de dezembro de 2015; com isso, sob a incumbência de se pronunciar a respeito 
dessa política, a Comissão Interministerial de Compras Governamentais definiu que a 
avaliação sobre os resultados obtidos nas licitações realizadas com aplicação de margens 
de preferência entre 2012 e 2015 ainda deverá ser aprofundada e deliberou, portanto, 
favoravelmente à extensão dos prazos de validade dos normativos até 31 de dezembro de 
2016, antes que qualquer alteração em relação às margens seja publicada.  

 

Custos do Fator Trabalho 

A Lei nº 12.546/2011 instituiu a sistemática de eliminação da contribuição patronal de 
20% sobre a folha de pagamentos para 15 setores econômicos intensivos em trabalho, 
sensíveis ao câmbio e à concorrência internacional. Na sequência, as Leis nº 12.715/2012, 
nº 12.794/2013 e nº 12.844/2013 ampliaram o número de setores beneficiados chegando a 
um total de 56. A desoneração da folha de pagamento para todos os setores contemplados 
tornou-se permanente com a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. A renúncia fiscal 
estimada para o período 2012-2015 se aproxima a R$ 65 bilhões, de acordo com o 
Ministério da Fazenda. 

 

2. Indústria Eletrônica 
 

No âmbito do Objetivo de “Incentivar a implantação de indústrias competitivas de 
componentes e equipamentos eletrônicos, com ênfase no desenvolvimento local, e 
promover a produção de software, conteúdos digitais interativos e serviços de TI, para 
posicionar o País como exportador relevante do setor”, pode ser destacado o que segue. 

 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores 
(PADIS) 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Semicondutores (PADIS) é um conjunto de incentivos fiscais federais estabelecido com o 
objetivo de contribuir para a atração de investimentos e ampliação dos já existentes nas 
áreas de semicondutores e determinados displays (mostradores de informação), usados 
como insumo para produtos eletrônicos. As células solares e os painéis solares estão 
incluídos, entre outros produtos dessa cadeia produtiva, observadas determinadas 
condições. O Programa possibilita às empresas interessadas a desoneração de 
determinados tributos federais incidentes na implantação industrial, na produção e 
comercialização dos dispositivos semicondutores e displays. Em contrapartida, as empresas 
estão obrigadas a realizar anualmente investimentos em atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). São concedidas reduções a 0% nas alíquotas do II, IPI, do PIS-
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COFINS e do PIS-COFINS-Importação para máquinas/equipamentos/insumos/software 
destinados à produção daqueles produtos, conforme regulamento. O IPI e o PIS-COFINS 
são desonerados também na comercialização dos produtos beneficiados, com alguma 
restrição para os displays. Há ainda incentivo do IRPJ e da CIDE. As reduções valem até 
22/01/2022 ou por 12 ou 16 anos a contar da aprovação do projeto, conforme o tributo e o 
nível de agregação local.  

O PADIS é destinado às empresas que realizem exclusivamente atividades 
relacionadas à produção de semicondutores e displays no País (necessidade de CNPJ 
exclusivo). Embora criado em 2007, o Programa está operacional desde 2011. Atualmente, 
17 empresas estão habilitadas, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco. Há mais de uma dezena de projetos em 
análise por parte do MCTI e do MDIC, para produção de semicondutores nos Estados do 
Amazonas, de São Paulo e de Minas Gerais, principalmente nas áreas de displays e de 
energia solar fotovoltaica. 

O MCTI e o MDIC elaboraram os Relatórios Trienais do PADIS referentes aos 
períodos de 2007/2009 e 2010/2012. Basicamente, o primeiro triênio foi dedicado a 
completar a regulamentação do programa. Os primeiros resultados começaram a aparecer 
apenas em 2012, com ampliação da produção local de memórias para computadores 
(desktops e notebooks) e tablets, entre outros produtos. Não obstante, o País continua 
bastante dependente da importação de semicondutores e displays. Ambos os componentes 
representam importações anuais de cerca de US$ 10 bilhões desde 2010. A produção local, 
contudo, vem crescendo e vem se consolidando como um instrumento importante em 
determinados Processos Produtivos Básicos (PPBs) de produtos incentivados pela Lei de 
Informática e no Polo Industrial de Manaus. Destacam-se os notebooks, os tablets e, mais 
recentemente, os smartphones. Estima-se que o faturamento anual das empresas 
incentivadas pelo PADIS seja em torno de R$ 500 milhões (2013) e de R$ 1 bilhão (2014). 
Para 2015 e 2016, considerando a implementação dos novos projetos como os da Unitec 
Semicondutores, da Multilaser e de energia solar fotovoltaica, projetam-se faturamentos de 
R$ 1,5 bilhão e R$ 3 bilhões, respectivamente. Para a área de displays, por exemplo, a 
implementação de um grande projeto já em 2016 poderá representar redução de importação 
em torno de US$ 1 bilhão. 

 

3. Adensamento da Indústria 
 

Outro Objetivo que reflete o esforço do governo no âmbito do fortalecimento 
industrial é o de “Promover a competitividade, a agregação de valor e o adensamento da 
indústria, por meio da avaliação, aprimoramento, reformulação e expansão dos mecanismos 
existentes”. 

 

Apoio a Arranjos Produtivos Locais 
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Nesse sentido, vale destacar o pleno atingimento da meta sobre apoio a 80 Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) no país, sendo que já em 2013 foram apoiados 273 APLs. O apoio 
aos APLs é uma atribuição do MDIC, que possui a Secretaria do Desenvolvimento da 
Produção como Secretaria-Executiva do Grupo de Trabalho Permanente de Arranjos 
Produtivos Locais (GTP-APL), a qual coordena a atuação dos 35 membros que o compõe, 
busca integrar as políticas de apoio a APLs dessas instituições, fornece assessoria técnica a 
27 Núcleos Estaduais e Gestores dos 677 APLs registrados no banco de dados do 
Observatório Brasileiro de APLs. Medidas importantes relacionadas à centralização e à 
disseminação de informações sobre instrumentos de apoio a APLs são executadas nessas 
parcerias; o MDIC é o canal facilitador para as empresas organizadas em arranjos obterem 
acesso a produtos bancários, treinamentos, eventos de interação entre arranjos, elaboração 
de planos de desenvolvimento, internacionalização de clusters, desenvolvimento e 
capacitação de fornecedores, gestores e multiplicadores de APLs. 

Cabe mencionar a influência positiva que o bom desempenho das atividades 
desenvolvidas no âmbito dos APLs teve sobre o próximo ciclo de política industrial. Os 
resultados na promoção de competitividade dessas empresas, fortalecimento e 
desenvolvimento produtivo regional, e agregação de valor à produção desses locais 
estimulou o MDIC a avançar em propostas de ações de extensionismo industrial focadas em 
pequenas e médias empresas organizadas em APLs, em todo o território nacional. 

 

4. Complexo Industrial da Saúde 
 

O Objetivo “Fortalecer o complexo produtivo-industrial da saúde, ampliando a 
produção nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, 
equipamentos e materiais de uso em saúde” foi considerado de grande relevância por 
elencar metas visando o desenvolvimento produtivo e a inovação de insumos e produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS). Em consonância com o Plano Brasil 
Maior (PBM), a Agenda Setorial da Saúde consolidou-se na necessidade de fortalecer o 
alinhamento das medidas e ações advindas das diversas políticas setoriais que perpassam 
a questão do Complexo Produtivo-Industrial da Saúde, com a garantia e o aumento do 
acesso aos produtos estratégicos para a população brasileira de acordo com as prioridades 
do Sistema Único da Saúde (SUS) e consolidando o Complexo Produtivo-Industrial da 
Saúde como vetor estruturante da Agenda Nacional de Desenvolvimento do País. 

Dessa forma, o Programa de Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde 
(PROCIS) visa dar maior autonomia ao País em relação à produção de tecnologias 
estratégicas ao SUS por meio do fortalecimento do parque produtivo em saúde. Para o ano 
de 2015, foi disponibilizada para o PROCIS dotação orçamentária da ordem de R$ 121,8 
milhões destinados a projetos plurianuais voltados a infraestrutura, desenvolvimento e 
inovação e qualificação da gestão de 09 parques produtivos e 12 Instituições Cientificas e 
Tecnológicas (ICT). Ainda, foram formalizados 29 novos projetos em 2015. Com essas 
medidas, a expectativa é ampliar o acesso à saúde, ofertando produtos com qualidade por 
meio de tecnologias inovadoras.  
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Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 

As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) visam à ampliação do acesso 
da população a produtos estratégicos e à diminuição da vulnerabilidade do SUS buscando o 
desenvolvimento, a transferência e a absorção de tecnologia, a produção e a capacitação 
produtiva e tecnológica do País. Considerando as 89 PDP vigentes, em 2015, foram 
realizadas aquisições de 19 produtos, que totalizaram o montante de R$ 2,75 bilhões, o que 
corresponde a 28% das compras totais do Ministério da Saúde. Essa porcentagem é relativa 
ao cumprimento de 81% da meta estabelecida para 2015. 

Até dezembro de 2015, foram executados 66 contratos, sendo 46 com laboratórios 
privados, dez contratos com laboratórios públicos estaduais e dez termos de execução 
descentralizada com a Fiocruz. Além disso, foram destinados aos laboratórios da rede oficial 
cerca de R$ 1,3 bilhão, equivalente à aquisição aproximada de 321 milhões de unidades de 
medicamentos do componente especializado, adquiridos no âmbito de PDP.  

As PDP têm contribuído, no âmbito do PROCIS, para o atendimento da demanda 
nacional dos Programas Nacionais de Controle da Tuberculose, de Prevenção e Controle 
das Hepatites Virais, e de Prevenção e Controle das DST/Aids, com o fornecimento de 
medicamentos por FUNED, LAFEPE e Farmanguinhos. Como exemplo, têm-se os antivirais 
tenofovir e 2 em 1 (tenofovir + lamivudina), produzidos nacionalmente por entidades 
privadas parceiras, o atazanavir; e o tuberculostático 4 em 1 (rifampicina + isoniazida + 
etambutol + pirazinamida). Outras PDP com FUNED, LAFEPE, Farmanguinhos e 
Biomanguinhos têm a previsão de iniciar o fornecimento de Entecavir, ritonavir termoestável, 
tenofovir + lamivudina + efavirenz (3 em 1) e Filgrastim nos próximos anos. Todos esses 
produtos encontram-se em processo de transferência de tecnologia para as instituições 
públicas e com desenvolvimento ou produção nacional dos insumos farmacêuticos ativos 
(IFA). 

As PDP apoiam também o Programa Nacional de Imunização (PNI) com o 
desenvolvimento das parcerias para a produção das seguintes vacinas: Hepatite A, 
Tetraviral, contra HPV, Difteria, Tétano e Pertussis acelular (DTPa), além de apoiar a 
realização dos projetos tecnológicos das vacinas Pneumocócica e Meningocócica. Cabe 
destacar que, após concluídos os processos de transferência de tecnologia (internalização 
de tecnologia), as vacinas serão produzidas pelas instituições públicas. O projeto 
tecnológico da vacina Influenza já atingiu essa fase em 2014 pelo Instituto Butantan.  

 

Uso do Poder de Compra 

Com referência ao fortalecimento do uso do poder de compra, é importante destacar 
a implantação do Plano de Expansão da Radioterapia no SUS, que envolve a instalação de 
80 soluções de radioterapia (“casa mata ou bunker” construído e aceleradores lineares em 
operação) com previsão de operação até junho de 2018. Foram iniciadas 10 obras até o 
momento. Cabe destacar ainda, a utilização do Acordo de Compensação Tecnológica que 
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marca o início do processo de inserção do País na cadeia global de produção de 
aceleradores lineares e componentes. Como resultado dessa iniciativa, está previsto para 
fevereiro de 2016 o lançamento da pedra fundamental da obra de construção da fábrica da 
Varian em Jundiaí/SP, e, logo em seguida, em março de 2016, ocorrerá a publicação das 
chamadas públicas de ICTs para recebimento de novas tecnologias e qualificação em 
tecnologias Varian, bem como a identificação e início da qualificação de potenciais 
fornecedores. 

 

5. Complexo Industrial da Defesa 

A indústria de defesa é estratégica para o País, pois promove pesquisas e o 
desenvolvimento de tecnologias nacionais, grande parte delas de emprego dual (civil e 
militar), com a geração de produtos de alto valor agregado e potencial para exportação, 
além de redução da dependência de tecnologia externa. Daí a importância do Objetivo 
“Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do complexo industrial da defesa, 
inclusive mediante a utilização do poder de compra governamental e de instrumentos fiscais 
e creditícios, para alcançar maior autonomia tecnológica e produtiva.” 

 

Marco Legal e Normativo da Indústria de Defesa 

Nesse sentido, passos importantes foram dados ao longo do quadriênio 2012-2015, 
com destaque para a publicação da Lei nº 12.598, em 22 de março de 2012 (regulamentada 
pelos Decretos nº 7.970/2013 e nº 8.122/2013), que instituiu um regime especial de 
tributação para o setor, o Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (RETID), 
ato que desonerou empresas de encargos diversos, diminuindo, dessa forma, o custo de 
produção de companhias legalmente classificadas como estratégicas e estabeleceu 
incentivos ao desenvolvimento de tecnologias indispensáveis ao Brasil. Em 2014, por meio 
da Lei nº 13.043, o prazo para o gozo dos benefícios estabelecidos pela Lei 12.598/2012 foi 
prorrogado para até 20 anos.  

Outra medida importante foi a criação da Comissão Mista da Indústria de Defesa 
(CMID), com a finalidade de assessorar o Ministro da Defesa em processos decisórios e em 
proposições de atos relacionados à indústria nacional de defesa, como por exemplo, o 
credenciamento das Empresas Estratégicas de Defesa (EED), a classificação de Produtos 
Estratégicos de Defesa (PED) e o mapeamento das cadeias produtivas do setor. A partir da 
criação da CMDI, o Ministério da Defesa avaliou e credenciou 63 empresas como EED. 

Foram elaborados e encontram-se em fase final de tramitação os seguintes marcos 
legais: Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID), que visa capacitar, de forma 
competitiva, a indústria nacional de defesa para que conquiste autonomia em tecnologias 
indispensáveis à defesa nacional; a Política Nacional de Acordos de Compensação 
Comercial, Industrial e Tecnológica (PNAC) e a Política Nacional de Exportações de 
Produtos de Defesa (PNEPRODE). 
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Catalogação 

Na área de Catalogação, destacam-se as seguintes atividades: especificação da 
arquitetura do ambiente conceitual e tecnológico do Sistema Militar de Catalogação 
(SISMICAT); elaboração de subsídios para a proposta da Política Nacional de Catalogação 
(PNC); elaboração das Normas de Governança Operacional do SISMICAT (NORCAT) e, 
principalmente, a elaboração da estratégia e do projeto básico (requisitos conceituais e 
tecnológicos) da modernização do SISMICAT e a contratação da EMGEPRON, com o 
objetivo de disponibilizar, no âmbito do SISMICAT, uma solução tecnológica que permita de 
forma padronizada, única e integrada, as operações, o planejamento e a coordenação da 
Atividade de Catalogação. 

 

Fabricação do Fuzil Brasileiro 

Em 2009 foi iniciado o processo de desenvolvimento de projetos de armamentos 
genuinamente brasileiros: o Fuzil de Assalto 5,56 IA2, a Carabina 5,56 IA2, o Fuzil de 
Assalto 7,62 IA2 e a Carabina 7,62 IA2. O citado desenvolvimento visou substituir o Fuzil 
Automático Leve 7,62, que tinha seu ciclo de vida exaurido, pois não atendia mais as 
especificidades das demandas de mercado. Daí surgiu a necessidade da Indústria de 
Material Bélico (IMBEL) de manter o mercado de armas longas, e iniciar o ciclo de vida da 
nova linha de Produtos IA2, em especial os Fuzis de Assalto 5,56 e 7,62. 

As armas da nova Linha de Produtos IA2 apresentam regimes de tiro automático e 
semiautomático, incorporando novas tecnologias, melhor ergonomia, componentes em aço 
e poliméricos, o que possibilita alta confiabilidade, maior leveza e melhor operacionalidade, 
e aumento das funcionalidades. Além das inovações já apresentadas, no quadriênio 2012-
2015 foram obtidos significativos resultados, com melhorias em diversos mecanismos do 
armamento, como sistema de trancamento; reforço estrutural; sistemas de fixação, de 
gases, e de pontaria; e substituição da baioneta por faca baioneta. Tudo isso permite 
confirmar o alto grau de tecnologia aplicado ao novo armamento. Em 2015 também foram 
desenvolvidas novas funcionalidades que permitem que o armamento seja mais ergonômico 
e mais resistente, além da adoção de medidas de rastreabilidade, por meio de gravação dos 
números de série a laser.  

Todo o esforço de desenvolvimento resultou em uma arma de tamanho reduzido, 
leve, bem maneável, capaz de ser equipada com diversos dispositivos ópticos/optrônicos ou 
táticos, que transformam o novo fuzil em um verdadeiro sistema de armas, características 
que o permitem competir em igualdade de condições com os melhores e mais avançados 
armamentos congêneres disponíveis no mercado mundial. 

Ao todo, foram entregues ao Exército Brasileiro (EB) um lote piloto inicial de 190 
armas e um lote de cabeça de série de 1310 armas, totalizando 1500 unidades do Fuzil de 
Assalto 5,56 IA2, finalizados no mês de março de 2013. Desde então, o EB já adquiriu 
milhares de unidades e vem equipando seletivamente as suas organizações com o 
armamento, dentro de um programa de substituição de seu antigo fuzil, o FAL. O 
investimento aproximado de R$ 15 milhões realizado pela IMBEL no período de 2012-2015 
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na produção do novo fuzil proporcionou impacto positivo na economia brasileira, como 
demonstra o quadro a seguir. 

Tipo de Impacto Valor Bruto da 
Produção PIB 

Emprego Tipo I 
(Direto e 
Indireto) 

Salários 
& 
Autônom
os 

Tributos 

Tipo I 
(Efeito Direto e 
Indireto) 

28,9 Milhões 14,55 
Milhões 

208,6 
Homens/Ano 

5,4 
Milhões 

4,9 
Milhões 

Tipo II 
(Efeito Induzido)23 49,6 Milhões 26,8 

Milhões 
457,2 
Homens/Ano 

9,9 
Milhões 

8,1 
Milhões 

Fonte: Ministério da Defesa; Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), "Cadeia de Valor e Importância Socioeconômica do Complexo de Defesa e Segurança 
no Brasil". 

 

6. Inovação 
 

No que se refere à inovação no setor produtivo, o esforço de governo nesses quatro 
anos foi dirigido à formulação e à implementação de políticas capazes de, ao mesmo tempo, 
aumentar o investimento produtivo e direcioná-lo para atividades tecnologicamente mais 
intensivas e mais capazes de gerar acumulação de conhecimento. 

As ações, no âmbito do Objetivo “Expandir, diversificar e aperfeiçoar os mecanismos 
de incentivo à inovação, buscando maior adequação às necessidades, capacitações e 
potencialidades das empresas”, foram priorizadas pelo Governo Federal durante o período 
2012-2015, em especial pelo MDIC e pelo MCTI, que buscam sempre uma maior 
adequação às necessidades, capacitações e potencialidades das empresas. 

 

InovAtiva Brasil 

Nesse contexto, destaca-se a implementação do programa InovAtiva Brasil. O 
objetivo do programa é capacitar em larga escala empreendedores de negócios de alto 
impacto (startups). Além disso, o programa oferece oportunidades e fomenta o networking 
entre os empreendedores. 

A receptividade desse programa surpreendeu já no seu primeiro momento, em 2013, 
quando foram apresentadas candidaturas de 1.600 projetos de negócio para obtenção dos 
seus benefícios (bem acima da expectativa de 300 projetos). O programa conseguiu 
contabilizar, nesses três anos de atividade, mais de 10.000 empreendimentos cadastrados, 
na plataforma do programa na internet, para acesso gratuito a vídeos com conteúdo de 
capacitação empreendedora de classe mundial; 305 projetos com acesso à aceleração de 
startups por intermédio de workshops e uma rede de mentores dos parceiros privados da 
iniciativa; 187 negócios com acompanhamento de mentores especializados; 20 
empreendedores apresentados a universidades, incubadoras de empresas e investidores no 

23efeito induzido é o decorrente dos resultados positivos que o emprego e a renda trazem ao sistema econômico, 
favorecendo a outros setores (comércio, serviços, etc). 
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Vale do Silício (EUA); mais de 2.000 horas de mentoria realizadas; 400 mentores voluntários 
na rede; e mais de 250 vídeos abertos e gratuitos de capacitação produzidos. 

O InovAtiva Brasil é hoje o maior programa de fomento ao empreendedorismo 
inovador no País. Fez parte significativa do propósito de expansão, diversificação e 
aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à inovação. As pequenas empresas 
inovadoras, com o advento do InovAtiva Brasil, passaram a contar com um programa 
gratuito e em larga escala de capacitação, mentoria e conexão com investidores e mercado, 
algo que não existia nem no governo e nem no setor privado. 

 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação  

Além dos pontos supracitados, destaca-se que foi promovido também o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à inovação através da sanção da Lei nº 
13.243, de 11 de janeiro de 2016, o novo “marco legal da ciência, tecnologia e inovação”, 
processo que contou com a ativa participação do Governo desde 2011.  

A Lei n° 13.243/2016 trouxe maior adequação às necessidades, capacitações e 
potencialidades das empresas, que agora, podem acessar novos instrumentos, atuar com 
maior facilidade no âmbito do sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação e entregar 
produtos e serviços inovadores e mais competitivos no mercado global. 

No Objetivo “Atrair projetos e centros de P&D de empresas estrangeiras, por meio de 
medidas fiscais, regulatórias e creditícias”, duas iniciativas merecem destaque. 

 

Innovate in Brazil 

Uma delas é o programa Innovate in Brazil, um conjunto de ações conduzidas pelo 
MDIC, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), com o propósito de atrair centros e projetos de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) para o Brasil. Em um primeiro momento, procurou-se mapear o atual estágio de 
desenvolvimento da atividade de P&D no Brasil, identificar os pontos fortes e fracos do 
ambiente de inovação, as oportunidades de melhoria e de potenciais investimentos, levantar 
informações sobre o panorama do ambiente de inovação no Brasil e as tendências de 
investimentos assim como um benchmarking internacional e recomendações de políticas 
públicas. 

Esses estudos geraram conteúdos que foram utilizados para traçar a estratégia a ser 
utilizada e também apontaram, entre outras questões, a necessidade de: a) o 
aprimoramento da legislação federal voltada à P&D, o que levou à elaboração da Lei n° 
13.243/2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 
capacitação científica e tecnológica e à inovação; b) estabelecimento da Apex-Brasil como 
ponto-focal no Governo Federal para gerir o relacionamento com as empresas estrangeiras 
interessadas em investir em P&D no País atuando de forma articulada com o MDIC, MCTI, 
BNDES, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) entre outros, no atendimento aos 
investidores. 

A estratégia orientou o desenvolvimento de um esforço de difusão do Brasil como 
potencial destinatário dos centros e projetos de P&D de empresas estrangeiras. Foram 
elaborados materiais de comunicação sobre o ambiente de P&D no Brasil. Entre os 
materiais produzidos estão vídeos, relatórios e o website www.innovateinbrasil.com, criado 
pela Apex-Brasil. Com o mesmo propósito, foram realizados eventos no exterior que 
envolveram mais de 200 representantes de empresas multinacionais, levando o 
posicionamento do Governo Federal a respeito do estímulo ao investimento em P&D no 
Brasil. 

 

Centros Globais de P&D 

Em adição, merece destaque, no âmbito do MCTI, o programa “Centros Globais de 
P&D – Programa de Atração de Centros Globais de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação”. Em 2013, foi lançado edital do CNPq, destinado a instituições privadas do setor 
de tecnologia de informação e comunicação, e 37 proposições foram enviadas ao CNPq. 
Desse total, 14 propostas foram enquadradas e avaliadas pela banca, resultando num total 
de cinco propostas recomendadas. O valor aprovado em bolsas foi de R$ 7,7 milhões e 
essas empresas darão uma contrapartida no valor de R$ 21,8 milhões em infraestrutura e 
custeio. Em setembro de 2014, foi organizado o Seminário "Centros Globais de P&D em 
TIC", na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a presença de 75 
participantes. Além das cinco empresas beneficiadas pelo edital, a ação contabiliza mais 
seis centros que estão instalados, ou em instalação no país. 

Como resultado dos esforços empreendidos, identificou-se a instalação no Brasil, no 
período 2012-2015, de 39 novos centros de P&D de empresas multinacionais, apenas um a 
menos do que a meta definida para este Objetivo. 

 

7. Qualificação e Formação de Mão de Obra 
 

Em relação ao Objetivo “Orientar junto às entidades competentes o direcionamento 
da oferta de treinamento, qualificação e formação de mão de obra em adequação às 
necessidades das empresas”, percebeu-se que a carência de qualificação da mão de obra 
tem prejudicado sobremaneira a competitividade nacional, dificultando a efetivação de novos 
investimentos e a modernização do parque industrial nacional em diversos setores 
produtivos. 
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PRONATEC MDIC 

Assim, o MDIC e o Ministério da Educação (MEC) estabeleceram parceria para criar, 
no âmbito da Coordenação de Formação e Qualificação Profissional do Plano Brasil Maior, o 
PRONATEC MDIC, cujos principais objetivos foram: 1) criar o Mapa Dinâmico da Demanda 
por Recursos Humanos (RH) Qualificado, detalhado por setor, ocupação, tipo de curso, 
município onde deve acontecer e cronograma de execução. Tudo isso feito diretamente 
pelos departamentos de RH das empresas, com atualizações dinâmicas, buscando maior 
sintonia com as mudanças de padrão produtivo e de busca pela inovação e competitividade 
nas empresas brasileiras; 2) Reorientar as políticas públicas de formação e qualificação 
profissional, em específico o PRONATEC, para o atendimento das demandas identificadas 
no Mapa, garantindo a qualificação profissional necessária para atender às demandas 
melhores qualificadas, mais urgentes e estratégicas dos setores produtivos nas localidades 
onde os grandes investimentos e a modernização do parque industrial estão acontecendo e, 
ao mesmo tempo, integrando as políticas de competitividade do setor produtivo com as de 
inclusão social e produtiva de públicos vulneráveis no mercado de trabalho formal, na 
economia. 

O PRONATEC MDIC foi lançado oficialmente em setembro de 2013. Para executar 
seu objetivo foram assinados diversos acordos com entidades de representação nacional 
dos setores produtivos, com destaque para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 
que, por meio de suas federações afiliadas, garante capilaridade ao Programa em todas as 
unidades da Federação. Tendo em vista a estratégia adotada de integração das ações de 
vários órgãos do Governo Federal, com a formalização da parceria entre MDIC e MEC, e a 
entrada de novos setores produtivos no PRONATEC MDIC, só em 2015 foram 
disponibilizadas ao setor produtivo 41.685 vagas, sendo que no período 2012-2015 a 
quantidade foi de 413.549 vagas. 

No ciclo 2012-2015, a atuação do governo foi fundamental por estabelecer um canal 
direto das demandas do setor produtivo ao PRONATEC, o que ajudou a diminuir o gargalo 
de mão de obra qualificada do país. Com o amadurecimento do programa e com o 
atendimento de parte das necessidades básicas de treinamento no ciclo 2012-2015, a 
atuação em 2016-2019 se voltará para o apoio a novos investimentos, setores estratégicos, 
cadeias inovadoras, vagas com garantias de emprego e aumento da produtividade do setor 
produtivo. Dessa forma, a perspectiva é de maiores resultados quanto à empregabilidade e 
ao aumento da produtividade para as vagas a serem oferecidas. 

 

No que concerne ao Objetivo de “Estimular a produção de máquinas equipamentos e 
serviços especializados”, seu alcance apoiou-se em iniciativas que, em sua maioria, estão 
sob a responsabilidade da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), que produziu 
um total de 14.498 toneladas de equipamentos no período 2012-2015. 

Os principais beneficiários desses equipamentos foram as áreas nuclear, de defesa e 
de petróleo e gás. Na área nuclear, destaca-se o fornecimento de equipamentos para as 
Usinas Nucleares de Angra I e Angra III e para as Indústrias Nucleares do Brasil (INB). Na 
área de petróleo e gás, houve fornecimento de diversos equipamentos para plataformas da 
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Petrobrás. Quanto à área de defesa, ocorreu a fabricação de equipamentos para o Centro 
Tecnológico da Marinha (CTMSP), a continuidade da construção de quatro cascos de 
submarinos convencionais e o  início das atividades de engenharia para a fabricação de 
equipamentos do sistema de propulsão do primeiro Submarino Nuclear Brasileiro. Além 
disso, a Nuclep também forneceu um pré-distribuidor para a Hidroelétrica de Tocolma, na 
Venezuela. 

 

Considerações Finais 

As principais adequações e aperfeiçoamentos incorporados ao PLPPA 2016-2019, 
no tocante às medidas diretamente associadas à indústria, referem-se aos cuidados para se 
adequar ao máximo possível os Objetivos propostos ao conteúdo que se pretende abordar 
em um novo ciclo de política industrial. Por mais que o novo pacote de medidas de política 
industrial ainda não tenha sido lançado oficialmente pelo Governo Federal, algumas linhas 
gerais já estavam se definindo no momento de elaboração do PPA 2016-2019, e essa 
harmonização foi extremamente priorizada na proposta técnica. Buscou-se a formação de 
Objetivos bastante diferentes daqueles do PPA 2012-2015, menos específicos e mais 
robustos, no sentido de abarcarem ações para o desenvolvimento produtivo como um todo, 
mas sempre seguindo o foco em aumentos de produtividade e competitividade que se 
almeja para a indústria nacional nos anos futuros. 

No que se refere especificamente à inovação nas empresas, à melhoria do ambiente 
de inovação, ao desenvolvimento de negócios nascentes associados a novas tecnologias, 
ao intercâmbio com o exterior para o desenvolvimento de projetos que viabilizem absorção e 
atualização de tecnologia, à qualificação técnica profissional e à inserção do setor produtivo 
nas novas fronteiras tecnológicas, constitui-se em um conjunto sinérgico que pretende trazer 
robustez para o sistema nacional de inovação e a competitividade das empresas nos 
próximos quatro anos. Esses elementos se constituem nos principais pontos orientadores do 
elenco de iniciativas do próximo PPA relacionadas ao Objetivo “Promover a Inovação nas 
Empresas, o Estímulo à P&D e a Qualificação Profissional”. 
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PROGRAMA: 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Indicador Unid. Medida
Data Índice

Referência

ÍndiceData

Indicadores

Valor Apurado 2013Valor Apurado 2012

Data Índice

Valor Apurado 2014

Data Índice

Valor Apurado 2015

ÍndiceData
Dispêndios empresariais (privados e públicos)
em P&D em relação ao PIB

% 0,5731/12/2010 0,5431/12/201131/12/2010 0,57 31/12/2012 0,52 31/12/2013 0,52

Idade média da frota - apoio marítimo ano 14,6731/12/2010 12,7831/12/201331/12/2011 13,12 31/12/2013 12,78 31/12/2014 11,97

Idade média da frota - apoio portuário ano 22,4931/12/2010 17,7631/12/201331/12/2011 17,93 31/12/2013 17,76 31/12/2014 16,77

Idade média da frota - cabotagem e longo curso ano 18,3231/12/2010 15,331/12/201331/12/2011 17,43 31/12/2013 15,3 31/12/2014 14,69

Idade média da frota - navegação interior
(autorizadas)

ano 1631/12/2010 1831/12/201331/12/2011 18 31/12/2013 18 31/12/2014 14,99

Índice de demanda de energia pelas indústrias
em relação ao produto Interno Bruto Industrial
(PIB industria)

tep/R$ milhão 94,6431/12/2010 83,331/12/201231/12/2011 87,76 31/12/2013 78,01 31/12/2014 74,84

Intensidade de agregação de valor na indústria
de transformação

% 44,29531/12/2009 46,18931/12/201131/12/2010 45,756 31/12/2012 45,492 31/12/2013 45,016

Participação da indústria de alta- e média-alta
tecnologia no Valor da Transformação Industrial
Total Brasileira

% 32,931/12/2009 31,731/12/201131/12/2010 33,8 31/12/2011 31,7 31/12/2013 28,5

Taxa de investimento fixo em relação ao PIB % 20,534731/12/2010 20,949531/12/201331/12/2012 20,717 30/09/2014 20,1751 31/12/2015 18,1639
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PROGRAMA: 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Quadro de Metas

Objetivo: 0194 - Fortalecer o complexo produtivo-industrial da saúde, ampliando a produção nacional de fármacos, biofármacos,
medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde.
Órgão Ministério da Saúde

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%35,00
Considerando as 89 PDP vigentes, em 2015, foram
realizadas aquisições de 19 produtos, que totalizaram
o montante de R$ 2,75 bilhões, o que corresponde a
28% das compras totais do Ministério da Saúde. Esta
porcentagem é relativa ao cumprimento aproximado
de 80% da meta estabelecida para 2015.

Ampliar a produção local integrada
dos insumos e produtos de maior
conteúdo tecnológico, estratégicos
para o SUS, passando de 8% em
2011 para 35% até 2015

28,00

%60,00
A participação dos produtos genéricos no mercado
brasileiro quadruplicou nos últimos 10 anos. Este
desempenho é reconhecido nas políticas de saúde,
permitindo a ampliação do portfólio de produtos
disponibilizados pelo SUS. Apesar do progressivo
aumento da participação destes medicamentos, a
meta prevista extrapola o desempenho do setor para
todo o período do Plano.

Ampliar a produção nacional de
genéricos dos itens com patentes
vencidas, passando de 20% em 2011
para 60% até 2015

30,00

Projetos de pesquisa
clínica40,00

Os ensaios clínicos desenvolvidos pela Fiocruz
chegaram, em 2013, a um total de 52 e se mantiveram
nesse nível em 2014 e 2015.

Ampliar de 20 para 40 o número de
projetos de pesquisa clínica
realizadas na FIOCRUZ

52,00

Medicamentos73,00
Em 2015 foram criados mais 5 produtos novos, sejam
de absorção de tecnologia ou desenvolvimento,
submetidos a registro, que somados aos 75
existentes, somam um total de 80. Conforme previsto
no processo das PDPs, embora não estejamos na
fase de produção em Far, estamos disponíveis para
fornecimento (aquisição com os respectivos parceiros
e embalagem de Far). Esta etapa faz parte do
processo de transferência de tecnologia.

Ampliar de 63 para 73 o número de
medicamentos produzidos na
Fiocruz, com foco em medicamentos
de maior valor agregado até 2015

80,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Produtores públicos8,00
Para o ano de 2015, foi disponibilizada para o
PROCIS dotação orçamentária da ordem de 121,8
milhões destinados a projetos plurianuais voltados a
infraestrutura, desenvolvimento e inovação e
qualificação da gestão de 09 parques produtivos e 12
Instituições Cientificas e Tecnológicas (ICT). Ainda,
foram formalizados 29 novos projetos em 2015. De
2012 a 2015 foram apoiados a modernização
produtiva de 54 produtores públicos.

Apoiar a modernização produtiva e
gerencial de pelo menos oito
produtores públicos

54,00

Produtos10,00
O CDTS encontra-se em fase final de construção no
campus da Fiocruz em Manguinhos e compreenderá
um total de 20.000 m2 de área construída. Entretanto,
devido à paralisação das obras e as previsões para
sua retomada, apenas em final de 2017, a unidade só
entrará em operação após 2017. Desta forma, sem a
estrutura física concluída, chegar ao produto final não
foi possível. O CDTS, porém, possui projetos em
desenvolvimento e a Fiocruz possui plataformas em
produção.

Desenvolver 10 produtos em
plataformas do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico em
Saúde (CDTS) até 2015

0,00

Produtos2,00
A realização do quantitativo programado para a meta
depende de capacidade produtiva e de investimentos
que não foi alcançada no período. Aliado a estes
fatores, trata-se de um campo da pesquisa e
desenvolvimento tecnológico ainda em plena
expansão na Fiocruz. A fase de desenvolvimento
tecnológico por vezes é prolongada e, aliado às
dificuldades de financiamento, principalmente as
vivenciadas nestes últimos dois anos, mostrou ter sido
uma meta superestimada para a instituição.

Disponibilizar 2 produtos para
diagnóstico em oncologia 1,00

Litros300.000,00
Em 2014 foram recebidas e armazenadas 552.157
bolsas de plasma, que compõem um volume estimado
de 121.475 litros. Em 2015, foram coletadas pela
Hemobrás 583.742 bolsas de plasma de uso industrial,
que compõem um volume de 128.423,24 litros de
plasma, resultando em um acumulado de 441.967
litros desde 2012.

Disponibilizar 300 mil litros de plasma
para o uso industrial e produção de
medicamentos hemoderivados

441.967,00
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Objetivo: 0196 - Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do complexo industrial da defesa, inclusive mediante a utilização do
poder de compra governamental e de instrumentos fiscais e creditícios, para alcançar maior autonomia tecnológica e produtiva.

Órgão Ministério da Defesa

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0757 - Modernizar, renovar e ampliar a frota mercante brasileira e o parque nacional de estaleiros de modo a atender à
navegação de longo curso, de cabotagem e navegação interior.
Órgão Ministério dos Transportes

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Estaleiros12,00
Houve indefinições sobre a continuidade de projetos
de alguns estaleiros, impendendo ressaltar que são
motivadas pelo interesse privado. Dessa forma, foi
suprimido um projeto e acrescentado outro, com outra
regionalização, mas mantendo-se a meta em 12
estaleiros. Todavia devido a imprevistos diversos, foi
necessário o reescalonamento do cronograma das
obras. Todos os projetos estão iniciados sendo 3
previstos para serem entregues em 2016 e 1 em 2017.

Fomentar a construção de 12
estaleiros com recursos do FMM 8,00

R$ Bilhões24,50
Com o setor aquecido, o FMM fomentou a contratação
de quase 97% da meta estabelecida. Em parte isso se
deu pelo estreitamento de relações com os agentes
financeiros e postulantes, além do estabelecimento de
regularidade e aumento da quantidade das reuniões
ordinárias do CDFMM. Outros fatores que
contribuíram para o alcance da meta foram o
aprimoramento dos controles e dos processos
internos.

Fomentar a contratação de 24,5
bilhões em projetos de embarcações
com recursos do Fundo da Marinha
Mercante (FMM)

23,75

Objetivo: 0847 - Promover a competitividade, a agregação de valor e o adensamento da indústria, por meio da avaliação,
aprimoramento, reformulação e expansão dos mecanismos existentes.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

APLs80,00 Atividade contínua do MDIC. Atingimento da meta
ocorreu em 2013.

Apoiar 80 Arranjos Produtivos Locais
no país 273,00

%100,00
O Sistema entrará em fase de produção em 2016 com
a disponibilização em ambiente externo, para uso do
público.

Implantar sistema informatizado
integrado para concessão e
acompanhamento de PPBs

90,00

Objetivo: 0848 - Induzir a ampliação do investimento fixo na indústria por meio de benefícios fiscais e creditícios, simplificação de
exigências regulatórias e disseminação da informação.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0849 - Atrair projetos e centros de P&D de empresas estrangeiras, por meio de medidas fiscais, regulatórias e creditícias.

Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Centros de P&D40,00
O Governo Federal atuou, por meio de diversas
medidas fiscais, de crédito e de regulação, na atração
de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para
o Brasil.

Atrair 40 centros de P&D 39,00

Objetivo: 0850 - Expandir, diversificar e aperfeiçoar os mecanismos de incentivo à inovação, buscando maior adequação às
necessidades, capacitações e potencialidades das empresas.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Empresas5.328,00
A referida pesquisa conta com os dados de 128.699
empresas. Os dados apresentados até o momento
são da pesquisa de 2013, referente ao período de
2009–2011. A previsão de divulgação da próxima
pesquisa é para 2016.

Aumentar de 4728 para 5328 o
número de empresas brasileiras que
lançaram produto novo no mercado
nacional, segundo a PINTEC.

5.299,00

Produtos brasileiros100,00
A meta foi alcançada em 2012. A ação ocorreu em
parceria com Centro de Design do Paraná, A
participação de 100 produtos brasileiros ocorreu no "iF
Product Design Award".

Fomentar a participação de 100
produtos brasileiros em concursos
internacionais de design em
mercados prioritários

100,00

Canais de
comercialização2,00

A meta foi concretizada, por meio da abertura de dois
canais com redes japonesas: Rede Muji – bens
domésticos e bens de consumo; Rede Isetan –
produtos diversos.

Fomentar o desenvolvimento de 2
canais de comercialização para
produtos brasileiros com valor
agregado pelo design

2,00

Exposições de design5,00
Os eventos contribuíram para incrementar a
visibilidade internacional do design brasileiro, bem
como divulgar a cultura e indústria nacional.

Realizar 5 exposições de design em
representações brasileiras no exterior 4,00

%100,00
A IV Bienal aconteceu em 2012, na cidade de Belo
Horizonte, e teve como tema a Diversidade Brasileira
e a V Bienal foi transferida para 2015, e ocorreu em
Florianópolis, e teve como tema “Design for All”.

Realizar a Bienal Brasileira de Design
- 2012 e 2014 100,00

Objetivo: 0851 - Orientar junto às entidades competentes, o direcionamento da oferta de treinamento, qualificação e formação de mão
de obra em adequação às necessidades das empresas.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Vagas500,00
As demandas por qualificação foram mapeadas nos
19 setores econômicos priorizados pelo Plano Brasil
Maior. A meta foi ultrapassada com ampla margem,
tendo em vista a estratégia adotada de integração das
ações de vários órgãos do Governo Federal.

Criar 500 novas vagas nas
instituições de ensino e qualificação
profissional para os setores
identificados e afetados pelos
programas de treinamentos

413.549,00
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Objetivo: 0853 - Incentivar a implantação de indústrias competitivas de componentes e equipamentos eletrônicos, com ênfase no
desenvolvimento local,  e promover a produção de software, conteúdos digitais interativos e serviços de TI, para posicionar o País como
exportador relevante do setor.
Órgão Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0854 - Estimular a produção de máquinas, equipamentos e serviços especializados.

Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Profissionais2.048,00
A principal razão para o não cumprimento da Meta foi
a não aprovação do Plano Anual de Treinamento pela
Nuclep.

Capacitar 2048 profissionais na área
metal-mecânica para as indústrias
nuclear e pesada de alta tecnologia

1.473,00

%100,00
Problemas na renovação do contrato atrasaram o
desenvolvimento do sistema informatizado para
concessão de ex-tarifários.

Implantar sistema informatizado para
concessão de ex-tarifários 90,00

Toneladas12.000,00 Meta alcançada em 2014.
Produzir 12.000 toneladas de
equipamentos e componentes para
as indústrias nuclear e de alta
tecnologia

14.498,30

Objetivo: 0855 - Promover a competitividade das empresas de base biotecnológica e nanotecnológica, por meio do fortalecimento da
capacidade inovativa e adensamento da cadeia produtiva da indústria, via atração de investimentos e oferta de infraestrutura
tecnológica para alcance de economia de escala.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Rodadas/ano2,00
Meta anual. Ao longo do período foram realizadas 7
rodadas de negócios.
2012 – 3 rodadas de negócios; 2013 – 2 rodadas de
negócios; 2014 – 1 rodada de negócio; e 2015 - 1
rodada de negócio.

Realização de 2 rodadas de negócios
para empresas, academia e governo 1,00

Objetivo: 0856 - Ampliar a capacidade da indústria petroquímica nacional e promover a substituição competitiva das importações de
produtos da indústria química, por meio do incremento da participação patrimonial e da concessão de incentivos fiscais e creditícios,
contribuindo ainda para a desconcentração espacial da produção.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Toneladas/ano700.000,00
Início da produção de PTA em Ipojuca (PE) em 2013.
Unidade tem condições de disponibilizar 700 mil t/ano,
a depender da demanda. Meta alcançada em 2013.

Aumentar a oferta de Ácido tereftálico
(PTA) em 700 mil toneladas/ano 700.000,00

Toneladas/ano124.000,00
Unidade Três Lagoas: 80% concluído, cronograma
para retomada em reavaliação. Unidade Uberaba: em
terraplanagem (físico de 39%), houve rescisão
contratual (aguarda formalização de contrato, sem
previsão.)

Aumentar a oferta de amônia para
124 mil t/ano 0,00

Toneladas/ano250.000,00
Com a efetiva privatização da empresa INNOVA no
ano de 2014, o monitoramento dessa meta deixou de
ser uma tarefa relacionada ao governo, entretanto, a
oferta de estireno de 250 mil toneladas/ano não foi
concretizada.

Aumentar a oferta de estireno em
250 mil toneladas/ano 0,00

Toneladas/ano240.000,00
A unidade de produção de poliéster e resina têxtil
ainda não entrou em operação. A Petroquímica de
Suape, em Ipojuca (PE) deverá estar em plena
atividade no segundo trimestre de 2016.

Aumentar a oferta de filamentos de
poliéster e resina têxtil em 240 mil
toneladas/ano

0,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Toneladas/ano450.000,00
A 1° etapa de produção de PET (capacidade de
produção 225 mil toneladas) entrou em operação em
2014, em Ipojuca (PE). A produção de PET no
Complexo Petroquímica de Suape/Ipojuca/PE atingiu
plena capacidade em 2015.

Aumentar a oferta de Politereftalato
de Etileno (PET) em 450 mil
toneladas/ano

225.000,00

Toneladas/ano1.210.000,00
A meta deve ser atingida após conclusão do projeto
de Três Lagoas (MS) (cerca de 80% concluído). Obra
está paralisada desde de 2015 por decisão da
Petrobras em razão de investigações sobre possíveis
irregularidades.

Aumentar a oferta de ureia para
1.210 mil t/ano 0,00

Objetivo: 0858 - Fomentar a adoção pelas empresas de práticas ambientalmente sustentáveis na produção de bens e serviços.

Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Unidade1,00
A meta foi parcialmente alcançada com a produção de
estudos técnicos setoriais. Em 2016, o MDIC pretende
viabilizar com o MMA e o MCTI uma plataforma
eletrônica para que o banco de dados seja finalizado e
livremente acessado.

Criar banco de dados de tecnologias
de baixo carbono 0,00

Objetivo: 0859 - Fomentar a competitividade, a inovação e a harmonização das relações de consumo por meio da metrologia, avaliação
da conformidade, normalização e regulamentação técnica.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Laboratórios10,00
Foram implantados um laboratório
Nanoespectroscopia, e um de Materiais Cerâmicos. O
não alcance da meta deve-se ao fato do primeiro
edital de qualificação de laboratórios associados ter
sido publicado no final de 2014 e a dificuldade
orçamentária e financeira enfrentada em 2015.

Implantar 10 laboratórios delegados à
Rede Laboratórios Associados ao
INMETRO para inovação na empresa

2,00

Organismos de
avaliação1.180,00

A meta foi superada devido a: a) novas organizações
têm solicitado acreditação em áreas que já possuem
organizações acreditadas, b) publicação de
regulamentos de avaliação da conformidade em novas
áreas; e c) maior interação com órgãos
regulamentadores.

Ter 1180 organismos de avaliação da
conformidade acreditados pelo
INMETRO

1.682,00

Objetivo: 0860 - Aumentar a participação do conteúdo local na cadeia de petróleo e gás, por meio da promoção de negócios e de
parcerias entre as empresas, de forma competitiva e sustentável.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0865 - Promover a formação de empresas globais e apoiar a internacionalização de empresas brasileiras de capital nacional,
sobretudo daquelas situadas em posição promissora nas cadeias produtivas e de conhecimento mundiais.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Empresas30,00
Meta superada devido à atuação dinâmica dos
escritórios da Apex-Brasil e ao aporte financeiro
disponibilizado pelo BNDES.

Internacionalizar 30 empresas da
indústria de transformação 195,00

Objetivo: 0881 - Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à disseminação da
cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio
de tecnologia.
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Objetivo: 0881 - Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à disseminação da
cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio
de tecnologia.
Órgão Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Pessoas/ano5.000,00
Meta Anual. O não atingimento da meta deve-se à
falta de recursos das instituições parceiras para
mandar seus funcionários para os cursos que estão
sendo ministrados na Sede do INPI, e ainda, devido a
severa restrição orçamentária para diárias e
passagens. Ao longo do período foram capacitadas
13.910 pessoas.

Aumentar de 2.500 para 5.000 o
número de pessoas capacitadas em
cursos de propriedade intelectual
oferecidos pelo INPI

3.605,00

Publicações/ano60,00
Meta Anual. O total de publicações sofreu impacto na
sua execução devido a dificuldades internas
enfrentadas pela unidade ao longo do ano,
principalmente, no tocante a quantidade de
professores da Academia. Ao longo do PPA, foram
realizadas 208 publicações sobre PI.

Aumentar de 30 para 60 o número de
publicações do corpo docente do
mestrado relacionadas à propriedade
intelectual

24,00

Registros/ano6.250,00
Meta Anual. A produção em 2015 foi mais baixa que
em 2014 (4.339,00 registros), pois a Divisão de
Desenho Industrial não contou com o reforço produtivo
do Grupo de Trabalho de exame de primeira instância
atuante em 2014.

Aumentar de 5.441 para 6.250 o
número de registros de desenho
industrial

3.285,00

Unidades150,00
A concessão é condicionada ao número de pedidos de
registro depositados e ao cumprimento à legislação
vigente.

Conceder 120 registros de indicação
de procedência e 30 registros de
denominação de origem

35,00

Instituições públicas
de educação superior123,00

A meta foi atingida com o esforço realizado durante
todo ciclo do PPA. Foram: 39 instituições em 2012; 35
instituições em 2013; 26 instituições em 2014; e 30
instituições em 2015.

Disseminar a cultura de Propriedade
Intelectual em 123 instituições
públicas de educação superior
brasileiras

130,00

Meses9,00
O não atingimento da meta teve como fator
determinante a não contratação de novos
examinadores de marcas. Mesmo com essa realidade,
houve uma queda no prazo de 74,42 meses em 2013
para 31 meses em 2015.  Este resultado deveu-se a
aperfeiçoamentos implantados no Sistema IPAS e na
melhora dos procedimentos adotados pelo INPI.

Reduzir de 50 para 9 meses a
estimativa de tempo médio para
análise dos pedidos de registro de
marca pendentes de primeiro exame

31,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Meses57,00
O não atingimento da meta deve-se a fatores
considerados fundamentais:  atraso na retomada e
normalização do serviço de digitalização e ao não
preenchimento de vagas para a função de examinador
de patentes.

Reduzir de 81 meses para 57 meses
o prazo médio de decisões finais em
pedidos de patentes no ano de
apuração, a partir da data de entrada
do pedido no INPI.

95,80
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PROGRAMA: 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Execução Orçamentária do Programa

Esfera Dotação (mil R$) Executado
(mil R$)*

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Orçamento de Investimento das Empresas

Totais

LOA LOA+Créditos

7.942.760 7.849.831 5.839.799

1.939.181 865.845 579.071

9.881.941 8.715.677 6.418.871

948.098 928.427 664.851

6.994.662 6.921.404 5.174.948

Execução 2015 Execução 2012 a 2015
Executado
(mil R$)**LOA+Créditos

Dotação (mil R$)

28.229.903 22.565.529

11.627.834 6.089.890

39.857.737 28.655.419

4.029.688 3.194.930

24.200.215 19.370.599

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

Desenvolvimento Produtivo

(**) Inclui os valores executados em cada ano e os RAPs liquidados.
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PROGRAMA 2057 – "POLÍTICA EXTERNA" 

Visão consolidada do Programa 

 O programa "Política Externa" (2057) do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 teve 
como objetivos principais o fortalecimento das relações diplomáticas bilaterais do Brasil; a 
continuidade de seu engajamento ativo nos debates sobre os principais temas globais; a 
ampliação de sua rede de acordos em diversos campos; e a difusão e a projeção de sua 
imagem no mundo. A esses eixos temáticos subjaz o propósito de fazer da política externa 
sempre e cada vez mais um instrumento para o desenvolvimento do País, à luz das 
diretrizes estratégicas do Plano: trabalhar para que o Brasil seja reconhecido como um 
modelo de desenvolvimento sustentável e uma nação democrática e soberana, que defende 
os direitos humanos, a paz e o desenvolvimento do mundo.  

 No quadriênio 2012-2015 o Brasil buscou colaborar com a construção de uma ordem 
internacional mais justa e dotada de instituições de governança mais representativas; com o 
fortalecimento do multilateralismo e da solução pacífica de controvérsias; com a promoção 
do desenvolvimento sustentável; com a abertura de novos mercados e com avanços 
equilibrados nas negociações econômico-comerciais nos foros multilaterais; com a 
promoção e a proteção dos direitos humanos; e com a ampliação do acesso do País a 
novos conhecimentos no campo da educação e da ciência, tecnologia e inovação. Soma-se 
a esses objetivos o fortalecimento do apoio a cidadãos e empresas brasileiras no exterior, 
uma das prioridades da política externa brasileira. 

 Quinze objetivos integraram o programa "Política Externa" do PPA 2012-2015. Houve 
avanços na consecução das metas e das iniciativas vinculadas a cada um deles, 
especialmente naquelas que dizem respeito ao fortalecimento das relações bilaterais do 
Brasil e de sua atuação em foros internacionais, como as previstas nos objetivos 
“participação nos esforços de reforma da governança global”, “participação nos debates 
sobre os principais temas pertinentes à paz e à segurança internacionais” e “participação 
nas negociações nos organismos comerciais multilaterais”. Em todos esses casos, como se 
verá, o Brasil logrou manter perfil ativo e consolidar-se como um importante ator do sistema 
multilateral. 

 As principais dificuldades enfrentadas disseram respeito aos objetivos que previam 
ações cuja execução dependia de adequada disponibilidade orçamentária. A meta relativa à 
construção de Embaixadas, Delegações Permanentes ou Consulados, bem como as 
iniciativas individualizadas para a aquisição de imóveis ou construção de Chancelarias, não 
foram integralmente cumpridas em razão de restrições orçamentárias supervenientes. 
Desafios similares caracterizaram, por exemplo, a expansão do número de missões ou de 
eventos de promoção comercial. Em um contexto de limitações orçamentárias no período 
em análise, o Ministério das Relações Exteriores pautou sua atuação pela busca de maiores 
eficiência e racionalidade de seus gastos, de modo a seguir cumprindo adequadamente 
suas atribuições. 
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Relações bilaterais 

 O Brasil logrou, no quadriênio 2012-2015, aprofundar e diversificar sua rede de 
relações diplomáticas. 

O País é uma das onze nações com relações diplomáticas com todos os membros 
das Nações Unidas. As ações de seus 226 Postos no exterior (139 Embaixadas, 71 
Repartições Consulares, 13 Missões ou Delegações junto a Organismos Internacionais e 3 
Escritórios) têm permitido a identificação de novas oportunidades comerciais e de 
investimento; de cooperação em setores estratégicos tais como educação, ciência, 
tecnologia e inovação, defesa, entre outros; e de defesa ativa dos interesses brasileiros nas 
negociações em curso nos principais foros multilaterais. No intuito de manter interlocução 
regular com países de todos os continentes, foram estabelecidas, em 2015, relações 
diplomáticas com as Ilhas Cook, elevando o número total de Estados com os quais o Brasil 
mantém relações para 195. 

 O Governo deu prosseguimento à estratégia de aproximação com países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo como propósitos a ampliação dos fluxos de 
comércio e de investimentos e o fortalecimento da cooperação em diversos domínios.  

 A chamada "diplomacia presidencial" desempenhou papel importante no 
aprofundamento das relações bilaterais, na diversificação das relações exteriores do Brasil e 
na consolidação de sua imagem como ator global. A Senhora Presidenta da República 
realizou 55 viagens ao exterior no quadriênio em tela, das quais 37 de natureza bilateral. 
Nas visitas de caráter exclusivamente bilateral, nota-se a diversidade de destinos: 16 a 
países da América Latina e Caribe; 13 a países da Europa; 3 à América do Norte; 3 à África; 
1 à Ásia; e 1 ao Oriente Médio. Apenas em 2015 foram realizadas visitas bilaterais da 
Senhora Presidenta da República aos Estados Unidos, ao México, à Itália, à Suécia, à 
Finlândia, à Colômbia e ao Uruguai. Em todas essas oportunidades foram assinados 
acordos relevantes de cooperação em diversos setores. 

 A Senhora Presidenta da República recebeu 54 visitas bilaterais de Chefes de 
Estado e de Governo no período 2012-2015. Apenas em 2015, além dos encontros 
mantidos por ocasião das cerimônias de posse no segundo mandato, foram recebidos, em 
Brasília, o Primeiro-Ministro da China, Li Keqiang; a Chanceler da República Federal da 
Alemanha, Angela Merkel; a Presidenta da Coreia do Sul, Park Geun-Hye; e os Presidentes 
do Uruguai José Mujica e Tabaré Vázquez.  

 O Ministro de Estado das Relações Exteriores, por sua vez, realizou 112 viagens ao 
exterior, excluídas do cômputo aquelas em que acompanhou a Senhora Presidenta da 
República. Em 2015, foram realizadas viagens a todos os continentes, com destaque para a 
realização de visita bilateral a 9 países africanos e 5 países asiáticos. 

 

Reforma da governança global e diplomacia multilateral 
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 Uma das principais vertentes da atuação externa do Brasil no período em tela foi seu 
contínuo engajamento nos debates sobre a reforma das instituições de governança global. 

O G-4 (Brasil, Alemanha, Índia e Japão) deu continuidade a seus esforços para fazer 
avançar, na Organização das Nações Unidas, os debates sobre a reforma do Conselho de 
Segurança. Em 2015 foi realizada, pela primeira vez desde 2004, Cúpula de Chefes de 
Estado e Governo do grupo. Entre 2014 e 2015, ao longo da 69ª sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, houve avanço em direção a negociações mais concretas e 
baseadas em texto, havendo a expectativa de que debates substantivos sobre a reforma 
sejam iniciados ainda em 2016.  

 Da mesma forma, o Brasil continuou, em diversos foros – notadamente no G-20 
econômico-financeiro e no BRICS (Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul) – a 
propugnar uma reforma efetiva das instituições de governança econômico-financeira. A 
Senhora Presidenta da República participou de todas as Cúpulas desses dois foros no 
período 2012-2015. Em dezembro de 2015 entrou em vigor o novo sistema de cotas do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), o que permitirá maior poder de votos aos países em 
desenvolvimento, inclusive o Brasil.  

 Nos últimos quatro anos, tanto o G-20 econômico-financeiro quanto o BRICS 
consolidaram-se como novos e importantes atores no processo de atualização da 
arquitetura de governança global. No caso específico do BRICS, o período 2012-2015 foi 
caracterizado pela crescente institucionalização do bloco. Em 2014, durante a Cúpula de 
Fortaleza, seus membros decidiram criar o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o 
Arranjo Contingente de Reservas (ACR). Esses dois mecanismos entraram em vigor em 
2015: o primeiro constitui importante instrumento para o financiamento de ações em países 
em desenvolvimento, especialmente no campo da infraestrutura, e o segundo representa 
importante rede de proteção financeira aos países membros. 

 O Brasil também deu passos importantes na diversificação de sua participação na 
arquitetura econômico-financeira internacional ao aderir, em 2015, ao Acordo Constitutivo do 
Banco de Investimentos e Infraestrutura da Ásia (AIIB). Todos os membros do BRICS são 
também membros fundadores do AIIB. 

 Não foi realizada, no quadriênio, Cúpula do Foro IBAS (Índia, Brasil e África do Sul). 
Concluiu-se, porém, a negociação do acordo que formaliza o "Fundo IBAS para o Alívio da 
Fome e da Pobreza".  

 No contexto do fortalecimento dos mecanismos de diálogo e cooperação inter-
regionais, a Presidenta da República participou da III Cúpula da ASPA (América do Sul-
Países Árabes) em 2012, em Lima, e da III Cúpula da ASA (América do Sul-África), em 
Malabo, em 2013. Esses dois mecanismos têm permitido maior aproximação do Brasil com 
países árabes e africanos. 

 A Senhora Presidenta da República participou da abertura do debate geral da 
Assembleia Geral das Nações Unidas em todos os anos entre 2012 e 2015. Em junho de 
2012, o Brasil sediou, no Rio de Janeiro, a maior conferência da história das Nações Unidas, 
a Conferência Rio+20, que deu novo impulso ao compromisso político da comunidade 
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internacional com o desenvolvimento sustentável. Foi lançado, na ocasião, o processo 
intergovernamental para o estabelecimento dos "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" 
(ODS). Os esforços nesse sentido foram bem-sucedidos e resultaram na aprovação da 
"Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030" durante a Cúpula das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Nova York em setembro de 2015, que 
também contou com a participação da Presidenta Dilma Rousseff.  

 O Brasil também participou da III Conferência Internacional sobre Financiamento 
para o Desenvolvimento, realizada em Adis Abeba em julho de 2015. Na ocasião, defendeu 
o apoio da comunidade internacional no financiamento a ações em apoio à Agenda 2030. 

 Outro avanço relevante no plano multilateral foi a adoção do Acordo de Paris ao 
amparo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na 
sigla em inglês), aprovado em dezembro de 2015 na 21ª Conferência das Partes (COP-21). 
O Brasil teve papel de relevo na apresentação de propostas e na negociação dos 
dispositivos do novo acordo, tal como o mecanismo que incentiva os países detentores de 
florestas a combater o desmatamento, conhecido como "Redução de Emissões 
Provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal", REDD+. Em setembro de 2015, o 
Brasil apresentou sua "pretendida contribuição nacionalmente determinada" (iNDC, na sigla 
em inglês) ao novo acordo, que incluiu metas ambiciosas para mitigação e ações robustas 
de adaptação.  

 No campo da paz e da segurança internacionais, a atuação do Brasil foi pautada pela 
defesa da solução pacífica de conflitos, do desarmamento e da não proliferação.  

 O Brasil manteve, no quadriênio ora em análise, presença militar e policial em 10 das 
16 operações de manutenção da paz das Nações Unidas. O País encerrou 2015 como o 24° 
maior contribuinte de tropas, com cerca de 1.300 militares e policiais desdobrados. Desde 
2004 o Brasil tem dado relevante contribuição para a Missão das Nações Unidas para 
Estabilização do Haiti (MINUSTAH), contribuindo hoje com um batalhão e com o comando 
militar da missão. É também responsável pela nau capitânia e pelo comando naval da Força 
Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL). Entre 2013 e 2015 o General brasileiro 
Carlos Alberto dos Santos Cruz exerceu o comando militar da Missão das Nações Unidas na 
República Democrática do Congo (MONUSCO). 

 Em 2015, o Brasil participou ativamente da IX Conferência de Exame do Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares, durante a qual voltou a defender maior equilíbrio no 
cumprimento dos objetivos estabelecidos nesse instrumento, especialmente nos pilares do 
desarmamento e da não proliferação. Complementarmente, o País seguiu participando das 
Conferências e reuniões de peritos dos instrumentos internacionais voltados para o 
desarmamento e para a proibição de armas químicas e biológicas. Além disso, assumiu, por 
aclamação, a Presidência da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), para o biênio 2015-2016. Trata-se do mais importante órgão político da 
Agência. 

O Governo brasileiro, ademais, tem exercido papel relevante na defesa do 
estabelecimento de quadro normativo sobre a conduta dos Estados em matéria cibernética.  
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 Cabe mencionar, ainda, que o Brasil manteve seu compromisso com a promoção e 
proteção dos direitos humanos no plano internacional, com grande engajamento no 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (tendo sido eleito em novembro de 2012 
para mandato no período 2013-2015). O País tem mantido periodicamente diálogos 
bilaterais sobre direitos humanos com China, Rússia, União Europeia e Estados Unidos da 
América (EUA). Além disso, foi, junto com a Alemanha, protagonista na aprovação de 
resolução sobre direito à privacidade na era digital e na criação da Relatoria Especial sobre 
o Direito à Privacidade, um dos avanços centrais do Conselho de Direitos Humanos em 
2015.  

 Igualmente importantes foram a eleição de diversos candidatos brasileiros a órgãos 
regionais e internacionais de promoção e proteção dos direitos humanos: Roberto de 
Figueiredo Caldas, eleito em junho de 2012 para a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos; Maria Margarida Pressburger, eleita em outubro de 2012 para o Subcomitê de 
Prevenção da Tortura da ONU; Wanderlino Nogueira Neto, eleito em dezembro de 2012 
para o Comitê de Direitos da Criança da ONU; José Augusto Lindgren Alves, eleito em junho 
de 2013 para o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial da ONU; Paulo de Tarso 
Vannuchi, eleito em junho de 2013 para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos; e 
Renato Zerbini Ribeiro Leão ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, 
em abril de 2014.  

 Destaca-se, por fim, a exitosa organização, em Brasília, da III Conferência Global 
sobre Trabalho Infantil, em outubro de 2013; do Fórum Mundial de Direitos Humanos, em 
dezembro de 2013; e do XXI Congresso Panamericano da Criança e do Adolescente, em 
dezembro de 2014. 

 

Diplomacia econômico-comercial 

 O Brasil manteve o seu perfil de participante ativo nos debates dos organismos 
comerciais multilaterais, evidenciado pela eleição do Embaixador Roberto Azevedo, em 
maio de 2013, para o cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
bem como pelo papel de destaque do País nas negociações realizadas no âmbito da X 
Conferência Ministerial da OMC, realizadas em Nairóbi em dezembro de 2015. Nessa 
ocasião, foi adotado o compromisso de proibir subsídios à exportação de produtos agrícolas 
e de disciplinar medidas equivalentes. Trata-se de avanço importante para países em 
desenvolvimento, especialmente para os grandes exportadores agrícolas. 

 Com vistas a seguir expandindo a rede de relacionamento econômico-comercial do 
País, uma das prioridades atuais do Governo brasileiro é a ampliação da rede de acordos do 
MERCOSUL com outros países e grupos de países. O Brasil tem buscado impulsionar os 
esforços no âmbito do MERCOSUL para assegurar que as negociações com a União 
Europeia avancem para a etapa de troca de ofertas de acesso a mercados. Em 2015 o 
MERCOSUL concluiu suas tratativas internas e anunciou estar pronto para a troca de 
ofertas, aguardando definição do lado europeu.  
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 O bloco também tem dado continuidade à política de promover e expandir acordos 
comerciais com países em desenvolvimento. Em dezembro de 2014, foram assinados o 
Memorando de Entendimento de Comércio e Cooperação Econômica entre o MERCOSUL e 
a República do Líbano e o Acordo-Quadro de Comércio e Cooperação Econômica com a 
República da Tunísia. Ao longo dos últimos quatro anos também foram organizados 
diversos diálogos entre o MERCOSUL e outros parceiros extrarregionais, com vistas à 
celebração futura de acordos comerciais. É o caso do Canadá, da Associação Europeia de 
Livre Comércio (EFTA, agrupamento integrado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e 
Suíça), da Coreia do Sul e do Japão. Encontra-se em discussão, além disso, a ampliação do 
acordo de preferências tarifárias fixas com a Índia. 

 No campo específico da diplomacia econômico-comercial, o Brasil seguiu 
trabalhando em prol da abertura de mercados, da prospecção de oportunidades de 
investimentos e do apoio à internacionalização de empresas brasileiras. O País continuou a 
trabalhar pela redução das barreiras sanitárias e fitossanitárias que vinham impedindo ou 
criando obstáculos a suas exportações, assim gerando crescimento no número de 
estabelecimentos autorizados a exportar carnes para grandes mercados, como a Rússia e a 
China. Em 2015 logrou, ademais, firmar acordo para a exportação de carne bovina "in 
natura" para os Estados Unidos.  

A despeito de restrições orçamentárias, o Governo brasileiro, em parceria com 
entidades privadas, continuou empenhado em ações de inteligência e promoção comercial, 
por meio da realização de missões e da participação em feiras, exposições e eventos 
voltados à promoção do turismo no Brasil, com ênfase na realização da Copa do Mundo de 
2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.  

 No período em análise o Brasil intensificou a cooperação e o diálogo junto à 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em junho de 
2015, foi assinado Acordo de Cooperação que institucionaliza a participação brasileira em 
diversos foros da OCDE e estabelece os mecanismos para a definição de linhas de trabalho 
futuras, com ênfase em projetos conjuntos em temas econômicos, de governança pública, 
combate à corrupção, ciência, tecnologia e inovação, entre outros. 

 Outro avanço relevante no quadriênio foi a negociação dos Acordos de Cooperação 
e Facilitação de Investimentos (ACFIs), cujo modelo foi desenvolvido pelo Brasil. A partir de 
2015 já foram assinados acordos desse tipo com Angola, Colômbia, Maláui, México e 
Moçambique, bem como iniciadas negociações com Chile e Peru. 

 

Cooperação em ciência, tecnologia e inovação (C,T&I), energia e educação 

 No campo da cooperação em ciência, tecnologia e inovação, o Brasil obteve o 
compromisso da China com a continuidade do projeto do Satélite Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres (CBERS); intensificou a cooperação com a Alemanha para o 
desenvolvimento conjunto de Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) brasileiro; e, em 
parceria com o Japão, logrou lançar, em 2015, os primeiros nanossatélites brasileiros.  
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 Em São Paulo, em 2014, o Governo brasileiro realizou a Reunião Multissetorial 
Global sobre o Futuro da Governança da Internet – "NETmundial", a qual foi um 
desdobramento da proposta de debate sobre um "Marco Civil Internacional" para a Internet 
apresentada pela Presidenta Dilma Rousseff na abertura da 68ª Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 2013.  

Em novembro de 2015 foi realizada, em João Pessoa, sob a organização do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil, a X edição do Fórum de Governança da Internet (IGF). O Brasil 
tem assumido papel de destaque no processo de elaboração de proposta para a 
transferência, do governo norte-americano para a comunidade global internacional, do 
controle sobre a gestão dos recursos críticos da Internet, defendendo uma Governança da 
Internet multissetorial, multilateral, democrática e transparente. 

 Tiveram continuidade também os esforços na cooperação em TV Digital nos âmbitos 
bilateral e multilateral. Destaca-se a adoção, pela Nicarágua, do padrão ISDB-T, o que 
elevou para 18, em 2015, o número de países que já optaram pelo sistema nipo-brasileiro. O 
Brasil manteve ainda esforço de aproximação com países africanos e centro-americanos 
que estudam aderir ao padrão nipo-brasileiro. 

 O Brasil deverá, nos próximos anos, continuar a desenvolver estratégia internacional 
na área de ciência, tecnologia e inovação, mediante a aproximação entre interlocutores 
brasileiros e internacionais das áreas governamental, acadêmica e do setor privado e a 
colaboração com instituições de ponta no exterior. 

 O País, ademais, tem-se apresentado como interlocutor importante nas discussões 
internacionais sobre o setor energético, em razão do variado leque de energias limpas e 
renováveis em sua matriz energética e de seu grande potencial nos setores de gás e de 
petróleo. No quadriênio em análise, buscou-se priorizar a atração de investimentos e o 
intercâmbio de experiências e tecnologias com atores internacionais relevantes, em especial 
Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e os países dos BRICS. O Brasil seguirá 
trabalhando para ampliar o reconhecimento do etanol como solução sustentável para a 
redução das emissões de carbono. 

 Na seara educacional, o Brasil deu continuidade aos seus programas de cooperação 
acadêmica internacional Sul-Sul: Programa Estudante Convênio-Graduação (PEC-G) e 
Programa de Estudante Convênio Pós-Graduação (PEC-PG), pelos quais são selecionados 
para vir estudar no Brasil, a cada ano, cerca de 600 estudantes de graduação e 250 
estudantes de pós-graduação, todos provenientes de países em desenvolvimento. 

 No que tange à capacitação dos quadros da carreira diplomática, deu-se 
prosseguimento ao trabalho de formação de diplomatas no Instituto Rio Branco. Foram 
realizados concursos anualmente e deu-se prosseguimento ao Programa de Ação Afirmativa 
(que já concedeu, entre 2003 e 2015, 406 bolsas) e do Programa de Bolsas de Estudo para 
Jovens Diplomatas Estrangeiros. Um dos desafios pendentes é o aumento da taxa de 
afrodescendentes aprovados do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata. Em 2015 o 
Concurso de Admissão à Carreira Diplomática foi realizado já sob a vigência da Lei 
12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos no 
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âmbito da administração pública federal. Integram a turma aprovada no concurso de 2015 
seis alunos afrodescendentes, de um total de trinta servidores admitidos. 

 

Comunidade brasileira no exterior 

 Um dos principais aspectos da atuação do Ministério das Relações Exteriores no 
quadriênio 2012-2015 foi o fortalecimento do apoio prestado à comunidade brasileira no 
exterior. 

Os números de atendimento a cidadãos brasileiros residentes ou em trânsito no 
exterior têm crescido ano a ano, tendo totalizado, apenas em 2015, mais de 2,7 milhões. 
Mesmo em conjuntura de escassez de recursos, tem-se buscado manter a prática de 
realização de consulados itinerantes. Fortaleceu-se, também, a coordenação entre o 
Itamaraty, por meio de sua rede de Postos, e o Conselho de Representantes Brasileiros no 
Exterior, que acompanha e coordena os trabalhos dos 53 Conselhos de Cidadãos e 
Cidadania espalhados pelo mundo.  

 Vale salientar, igualmente, a importância dos acordos de previdência social, nos 
níveis bilateral e multilateral, que beneficiam diretamente os cidadãos brasileiros que 
trabalham no exterior. Até o final de 2015, o Brasil contava com 13 acordos de previdência 
social (bilaterais e multilaterais) em vigor. Em 2015, foi assinado Acordo de Previdência 
Social com os Estados Unidos. 

 Ao longo do período em tela entrou em funcionamento nova versão do Sistema 
Consular Integrado – Nova Geração, com o intuito de modernizar os métodos de trabalho do 
serviço consular brasileiro. Atualmente, a Rede Consular Brasileira é responsável pela 
produção de mais de 1,6 milhão de documentos por ano. Mais de 10 milhões de pessoas – 
brasileiros que vivem no exterior ou que viajam, além de estrangeiros – são usuárias 
potenciais dos sistemas de processamento de dados do Itamaraty. 

 No quadriênio 2012-2015 um dos principais desafios enfrentados pelo Brasil foi o de 
lidar com o fluxo de migrantes haitianos que chegavam ao País. O Brasil reforçou sua 
atuação com os países vizinhos, especialmente Peru e Equador, para proteger os direitos 
dos migrantes e para coibir a atuação de redes criminosas. O Brasil é o único país do 
continente que adota política migratória especial, de caráter humanitário, para nacionais do 
Haiti. Desde 2012, já foram concedidos em torno de 30 mil vistos permanentes de caráter 
humanitário a nacionais haitianos. 

 O Brasil também estabeleceu política especial para concessão de vistos 
humanitários a cidadãos afetados pelo conflito na Síria. Desde 2013, foram concedidos mais 
de 8 mil vistos dessa natureza e mais de 2 mil sírios já foram oficialmente reconhecidos 
como refugiados pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 

 

Diplomacia cultural e promoção da língua portuguesa 
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 No cumprimento do objetivo de ampliar, aprofundar e promover debates e reflexões 
sobre temas das relações internacionais e da história diplomática brasileira, foram 
realizados diretamente ou em parceria com outras instituições 100 debates, publicadas 243 
obras e realizados 10 cursos para diplomatas estrangeiros no período de 2012 a 2015. Em 
janeiro de 2015, a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) foi classificada, por estudo da 
Universidade da Pensilvânia, na 42ª posição entre os melhores centros governamentais e 
intergovernamentais do mundo.  

 Cumpre notar também os bons resultados na difusão do conhecimento sobre a 
variedade brasileira da língua portuguesa, elemento importante na difusão da imagem do 
Brasil e na manutenção de vínculos da comunidade brasileira com o País. No período 2012-
2015, foram realizados 36 cursos para capacitação de professores no exterior (superando a 
meta de 25), expandiu-se a rede de centros culturais brasileiros (de 22 para 24) e foram 
realizados, no exterior, 55 cursos de português como língua de herança (superando-se a 
meta original de 40 cursos). 

 

Cooperação técnica e humanitária 

 Deu-se seguimento, no quadriênio 2012-2015, ao objetivo de diversificar e ampliar a 
cooperação técnica internacional do Brasil. Foram realizadas, em 2015, 132 ações de 
cooperação técnica em benefício de 33 países, nos setores de agropecuária, defesa, 
desenvolvimento social, educação, meio ambiente, saúde, segurança pública, trabalho e 
emprego. 

 No campo da cooperação técnica multilateral, as iniciativas envolveram mais de uma 
centena de instituições executoras brasileiras e duas dezenas de organismos internacionais. 
Em 2015, executaram-se cerca de 230 projetos na área multilateral, com volume de 
execução financeira de aproximadamente R$ 440 milhões. Já no âmbito dos programas 
bilaterais, a cooperação Sul-Sul com a África, Ásia, Oceania, América do Sul, Central e 
Caribe alcançou resultados relevantes, de 2012 a 2015. 

 No campo da cooperação humanitária, o Governo brasileiro empreendeu em 2015, 
mesmo num cenário de restrições orçamentárias, 39 ações de cooperação humanitária, nas 
vertentes emergencial e estruturante, totalizando aproximadamente 10,7 milhões de dólares, 
em benefício de cerca de 30 países na América Latina, África e Ásia e Oriente Médio. O 
Brasil respondeu a apelos de emergências em saúde de diversos países, por meio da 
doação de 940 toneladas de medicamentos, avaliados em mais de 490 mil dólares, e do 
envio de mais 16,5 mil toneladas de alimentos (arroz e feijão), avaliados em mais de 7,3 
milhões de dólares. 

Na vertente estruturante da cooperação humanitária brasileira, o Programa PAA 
África ("Purchase from Africans for Africa"), inspirado no programa brasileiro de compra da 
agricultura familiar para programas de alimentação escolar, logrou beneficiar mais de 120 
mil estudantes em cinco países africanos (Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger, Senegal).  
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 Na vertente emergencial, em parceria com o Ministério da Justiça, o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) recebeu do Brasil 1,3 milhão 
de dólares para projetos voltados à proteção, assistência e reintegração de refugiados, 
principalmente aqueles de origem síria, a serem executados em 2016. Além disso, em 2015 
o Governo brasileiro participou ativamente da 39ª Conferência da FAO, ocasião em que o 
brasileiro José Graziano da Silva foi reeleito para o cargo de Diretor-Geral, tendo recebido 
177 votos de um total de 182 delegações nacionais votantes. 

Considerações finais 

No âmbito do PPA 2016-2019, os temas afetos à política externa brasileira são 
caracterizados por mudanças qualitativas importantes com relação ao Plano recém-
concluído. A primeira delas é a fusão dos programas "Política Externa" e "Integração Sul-
Americana", o que propiciará uma visão integrada dos principais projetos e desafios no 
campo da atuação externa do Brasil. O sentido ou visão de futuro estabelecido no PPA 
2016-2019 foi o de projetar a imagem do Brasil como um País democrático, soberano, que 
defende os direitos humanos e a liberdade, a paz e o desenvolvimento no mundo. 

 Modificação importante realizada no PPA 2016-2019 foi a delimitação mais precisa 
dos principais objetivos da política externa brasileira. Optou-se, dessa forma, por uma 
ênfase em aspectos estratégicos, consubstanciados em oito objetivos centrais: a) fortalecer 
a integração regional, com ênfase na América do Sul; b) reforçar a atuação da diplomacia 
econômico-comercial; c) consolidar o papel do Brasil como ator global; d) atuar em prol da 
reforma e do reforço das estruturas de governança global; e) estruturar e consolidar a 
cooperação internacional, em suas diversas modalidades; f) zelar pelo bem-estar dos 
cidadãos brasileiros no exterior, ampliando a oferta, a qualidade e a eficiência dos serviços 
consulares; g) fortalecer a participação ativa e promover os interesses do Brasil nos debates 
acerca de temas globais; e h) projetar a imagem, a cultura e a língua do Brasil no exterior. 

 A redução no número de objetivos, de 27 (se somados os programas "Política 
Externa" e "Integração Sul-Americana" do PPA 2012-2015) para oito, contribuirá para 
facilitar a compreensão das prioridades da atuação externa do Brasil pelo público em geral. 
Esse sentido mais estratégico que se imprimiu ao PPA 2016-2019 facilitará, ao final do 
quadriênio, uma avaliação qualitativa que tome em conta não apenas metas ou iniciativas 
específicas, mas também as diretrizes fundamentais da política externa brasileira e sua 
contribuição efetiva para a promoção do desenvolvimento do País. 
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PROGRAMA: 2057 - Política Externa

Indicador Unid. Medida
Data Índice

Referência

ÍndiceData

Indicadores

Valor Apurado 2013Valor Apurado 2012

Data Índice

Valor Apurado 2014

Data Índice

Valor Apurado 2015

ÍndiceData
Segmento política, governo e instituições, do
Monitor da Percepção Internacional do Brasil
(MPI-BR)

pontos 1126/05/2011 3512/03/201212/03/2012 35 12/03/2012 35 12/03/2012 35
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PROGRAMA: 2057 - Política Externa

Quadro de Metas

Objetivo: 0900 - Aprofundar a agenda de relacionamento do Brasil com os países com os quais mantém relações diplomáticas,
mediante o incremento do diálogo político e a cooperação bilaterais.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Embaixadas,
Delegações

Permanentes e
Consulados

22,00
A aquisição e a construção de novos imóveis para
sediar as dependências de representações brasileiras
no exterior precisaram ser adiadas em razão não
apenas do ajuste orçamentário por que passou o
Itamaraty, no intuito de reduzir despesas e maximizar
a utilidade dos recursos para manutenção das
atividades-fim, mas também da expressiva variação
cambial em desfavor da moeda brasileira, o que
encareceu o preço dos imóveis no exterior quando
calculado em Real.

Construir ou adquirir instalações para
22 Embaixadas, Delegações
Permanentes e Consulados

2,00

Objetivo: 0901 - Aprofundar a participação nos esforços de reforma da governança e a agenda de relacionamento com os organismos
políticos multilaterais dos quais o país é membro e ampliar o diálogo com aqueles cujas atividades acompanha.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0902 - Promover e participar da discussão sobre os principais temas pertinentes à paz e à segurança internacionais, com
prioridade ao desarmamento e à não-proliferação, nos diferentes foros de negociação bilateral, regional e multilateral.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo
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Objetivo: 0905 - Intensificar a participação do Brasil nos organismos comerciais multilaterais e na gestão dos mecanismos de
governança econômico-financeira internacionais com vistas a reforçar as ações de política externa.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0906 - Negociar e ampliar os acordos de livre comércio do Mercosul com terceiros países e regiões.

Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0907 - Desenvolver a contribuição das atividades de promoção comercial da política externa brasileira, com ênfase em ações
de inteligência comercial e prospecção de mercados, de divulgação de oportunidades de negócio ao investidor estrangeiro e de apoio à
internacionalização de empresas brasileiras.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Atividades de
treinamento e

capacitação
15,00

Ampliar de 10 para 15 o número de
atividades de treinamento e
capacitação para os operadores do
sistema de promoção comercial
brasileiro.

74,00

Participação
institucional25,00 O resultado refletiu reorientação de prioridades, com

vistas a focalizar mercados estratégicos no exterior.

Ampliar de 12 para 25 a participação
institucional do Ministério das
Relações Exteriores em feiras no
Brasil visando divulgar os serviços
disponíveis para a promoção das
exportações.

7,00

%20,00
Ampliar em 20% o total de registros
cadastrados na rede BrasilGlobalNet. 40,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Eventos Anuais190,00
Aumentar de 130 para 190 eventos
anuais o apoio à participação de
empresas brasileiras em feiras
setoriais e multissetoriais no exterior.

410,00

Roadshows25,00
Aumentar de 15 para 25 o número de
"roadshows" para a atração de
investimentos para as obras do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), com especial
ênfase nos setores portuário e
aeroportuário, para os megaeventos
esportivos e para setores
relacionados à economia verde e
inovação.

41,00

Contratações Anuais100,00
Aumentar de 35 para 100 as
contratações anuais para elaboração
de estudos sobre investimentos e
comércio e de pesquisas de mercado
em coordenação com o setor privado
e as associações de classe
brasileiros,  com o objetivo de
subsidiar ações de promoção
comercial e investimentos.

591,00

Cidades sul-
americanas6,00

No quadriênio 2012-2015 foram realizados seminários
do PSCI na Argentina, Colômbia, Equador, Peru e
Suriname. Não houve demanda por seminários em
2015.

Expandir de 4 para 6 o número de
cidades sul-americanas a serem
contempladas com a realização de
seminários e oficinas relativas ao
Programa de Substituição
Competitiva de Importações (PSCI).

0,00

Setores de Promoção
Comercial78,00

Parte dos SECOMs previstos na meta original de 2015
logrou antecipar o treinamento programado para o
exercício de 2014.

Melhorar a qualidade dos serviços
prestados em 78 dos 100 Setores de
Promoção Comercial (SECOMs) já
em operação, em termos de
disponibilidade de recursos humanos
e infraestrutura.

66,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Reuniões/ano2,00
Em 2015, houve quatro encontros com o governo do
Goiás e reuniões individuais com os governos de
Minas Gerais, de Santa Catarina, de São Paulo e do
Rio de Janeiro, o que perfaz um total de oito reuniões.

Realizar, ao menos, uma reunião por
semestre até 2015 sobre atração de
investimentos estrangeiros diretos
com órgãos estaduais e municipais
que tratam desse tema.

8,00

Objetivo: 0908 - Promover a participação brasileira em foros internacionais sobre energia e mineração, com vistas a ampliar a
importância e a influência do Brasil, no contexto global.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo

Objetivo: 0909 - Promover e fortalecer a cooperação com os demais países em ciência, tecnologia e inovação, TV digital, governança
da internet e temas relacionados.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Países15,00
Embora sem constituir formalmente um Setor de
Ciência e Tecnologia (SECTEC), a maioria das
Embaixadas conta com diplomata responsável, entre
outros assuntos, pelo tema Ciência, Tecnologia e
Inovação. A abertura de SECTEC depende, via de
regra, da possibilidade de contar com funcionário com
dedicação exclusiva, o que, sobretudo nos Postos
menores, não é viável. As principais iniciativas de
cooperação em C,T&I, salvo poucas exceções, foram
realizadas com países onde já existem Postos com
SECTEC.

Expandir de 12 para 15 o número de
países com Setores de Ciência e
Tecnologia (SETEC) brasileiros.

13,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Setores de Ciência e
Tecnologia (SETEC)19,00

Embora sem constituir formalmente um SECTEC, a
maioria Postos nos exterior conta com diplomata
responsável, entre outros assuntos, pelo tema Ciência,
Tecnologia e Inovação. A abertura de SECTEC
depende, via de regra, de funcionário com dedicação
exclusiva, o que, sobretudo aos Postos menores, não
é viável. Cabe mencionar que foi aberto mais um
SECTEC pelo Consulado-Geral do Brasil em Atlanta,
em fevereiro de 2016, diante da crescente atração de
instituições de C,T&I para aquela região.

Expandir de 14 para 19 unidades o
número dos Setores de Ciência e
Tecnologia (SETEC) no exterior.

15,00

Objetivo: 0911 - Aprimorar e expandir os serviços consulares, o tratamento dos temas migratórios e as atividades de apoio às
comunidades brasileiras no exterior, nos termos da política governamental estabelecida pelo Decreto nº 7.214, de 15 de junho de 2010.

Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%89,41
Elevar o Índice de Produtividade
Consular Consolidado (IPCC) dos
atuais 81,28% para 89,41%

93,32

Objetivo: 0913 - Ampliar a capacitação dos quadros da carreira de diplomata e aumentar a diversidade de seus integrantes, mediante
concursos de seleção, cursos de formação e aperfeiçoamento e de altos estudos, programas de ação afirmativa e acordos de
intercâmbio e cooperação com academias diplomáticas de outros países.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

% ao ano10,00 A meta foi superada durante todos os anos do PPA.
Alcançar o índice de 10% na
quantidade de bolsistas estrangeiros
participantes do Curso de Formação,
por turma

13,63

% ao ano7,00 A meta só foi superada no ano de 2015, graças à lei
de quotas.

Aumentar a taxa de aprovação de
candidatos afro-descendentes no
Concurso de Admissão à Carreira
Diplomática, dos atuais 5,17% para
7%

20,00

Objetivo: 0915 - Expandir o conhecimento internacional sobre a variedade brasileira da Língua Portuguesa e sobre a cultura brasileira, e
promover o intercâmbio, a cooperação cultural e educacional e a diversidade cultural, nos âmbitos bilateral e multilateral, e a
transformação da percepção sobre o Brasil e os brasileiros.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Cursos25,00
Foi possível realizar cursos de capacitação de
professores em cerca de 20 países, muitos dos quais
em colaboração com instituições parceiras locais.

Expandir de 5 para 25 os cursos de
capacitação de professores no
exterior.

36,00

Leitorados brasileiros
no exterior100,00

Entre 2012-15, 139 Leitores foram enviados ao
exterior. Ao final do período, 28 Leitores permaneciam
em exercício, máximo possível dentro do orçamento
disponível para a iniciativa.

Expandir de 68 para 100 o número
de leitorados brasileiros no exterior. 28,00

Cursos40,00
Atividades de promoção do português como língua de
herança foram realizadas na jurisdição de cerca de 30
Postos do Brasil no exterior.

Realizar 40 cursos de português
como língua de herança no exterior. 55,00

Rede de Centros
Culturais24,00

Foram inaugurados os Centros Culturais Brasileiros na
Argentina e em Israel. O Centro Cultural Brasil-Angola
mudou-se para nova sede. Todos os Centros Culturais
receberam novos equipamentos no período.

Reestruturar, modernizar e expandir
de 22 para 24 a Rede de Centros
Culturais Brasileiros.

24,00
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Objetivo: 0916 - Ampliar, aprofundar e promover debates e reflexões sobre temas das relações internacionais e da história diplomática
brasileira, voltados para a formação de opinião pública, contribuindo com avaliações, estudos e subsídios para a política externa
brasileira.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Obras120,00
Foram publicadas 243 (duzentas e quarenta e três)
obras em todo o período 2012-2015, superando em
102,5% (cento e dois e meio por cento) a meta de 120
(cento e vinte) publicações previstas no PPA sobre
temas da política externa, das relações internacionais
e da história diplomática brasileira.

Editar 120 obras sobre temas da
política externa, das relações
internacionais e da história
diplomática brasileira

243,00

Cursos10,00
Atingiu o cumprimento de 100% (cem por cento) da
meta no PPA, que previa 10 (dez) cursos para
diplomatas estrangeiros para o período 2012-2015.

Realizar 10 cursos para diplomatas
estrangeiros 10,00

Debates60,00
De 2012 a 2015, foram realizados diretamente ou em
parceria com outras instituições 100 (cem) debates,
superando em 67% (sessenta e sete por cento) a
meta de realização de 60 (sessenta) debates sobre
temas prioritários que integram a agenda internacional
para todo o período do PPA 2012-2015.

Realizar 60 debates sobre temas
prioritários que integram a agenda
internacional

100,00

Concursos
acadêmicos2,00

Publicou, no contexto das obras editadas pela
FUNAG, as teses que obtiveram as melhores
recomendações das bancas do Curso de Altos
Estudos do Instituto Rio Branco. Ao longo do período
2012 a 2015, em consonância com a meta de
realização de concursos anuais de dissertações em
relações internacionais e ciências políticas, cumpriu
em 100% (cem por cento) a meta prevista no PPA.

Realizar dois concursos acadêmicos
sobre temas de relações
internacionais, com enfoque nos
temas da política externa.

2,00

Objetivo: 0917 - Diversificar e ampliar a cooperação técnica internacional do Brasil, com base em mecanismos bilaterais, multilaterais e
regionais.
Órgão Ministério das Relações Exteriores
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Projetos concluídos1.482,00
Os projetos da ABC são negociados e executados em
dólar e seu orçamento é autorizado em reais, assim a
alta da moeda estrangeira provocou redução
significativa na sua capacidade de ação, gerando
queda de mais de 50% no total da meta prevista.

Aumentar em 10% em relação a
2010 o quantitativo de projetos
concluídos na Cooperação Técnica
Internacional prestada pelo Brasil a
outros países em desenvolvimento.

458,00

Objetivo: 0918 - Expandir a participação do Brasil em negociações e ações internacionais de combate à fome e à pobreza e de cunho
humanitário, a fim de prevenir calamidades, propiciar apoio emergencial em casos de desastres ou conflitos e auxiliar a recuperação de
países atingidos por eventos danosos de grandes proporções.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Operações
internacionais
humanitárias

120,00
O não cumprimento da meta se justifica pela
indisponibilidade de recursos orçamentários
correspondentes ao previsto na LOA 2015.

Expandir de 70, realizadas pelo Brasil
em 2010, para 120 operações
internacionais humanitárias e de
gestão do risco de desastres

54,00

Objetivo: 0919 - Promover a percepção internacional do compromisso do Brasil com os direitos humanos e com os temas sociais, por
meio da participação ativa em órgãos multilaterais e do diálogo e da cooperação bilaterais.
Órgão Ministério das Relações Exteriores

Não há informações de metas quantitativas para este objetivo
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PROGRAMA: 2057 - Política Externa

Execução Orçamentária do Programa

Esfera Dotação (mil R$) Executado
(mil R$)*

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Orçamento de Investimento das Empresas

Totais

LOA LOA+Créditos

1.152.141 1.515.321 1.339.340

0 0 0

1.152.141 1.515.321 1.339.340

1.080.182 1.428.362 1.308.583

71.959 86.959 30.757

Execução 2015 Execução 2012 a 2015
Executado
(mil R$)**LOA+Créditos

Dotação (mil R$)

5.203.207 4.765.367

0 0

5.203.207 4.765.367

4.891.353 4.575.356

311.855 190.011

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

Política Externa

(**) Inclui os valores executados em cada ano e os RAPs liquidados.
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PROGRAMA 2058 – POLÍTICA NACIONAL 
DE DEFESA 

O Brasil é um país de grandes dimensões continentais, com uma população de quase 191 
milhões de habitantes, por isso, tem a quinta maior população do planeta. Possui a maior 
costa atlântica do mundo, é grande produtor de energia renovável e não renovável, detém 
extensas reservas de água potável, enorme biodiversidade e vastos recursos minerais. Além 
disso, as recentes descobertas do pré-sal levaram o País a um novo patamar de reservas e 
produção de petróleo e gás natural. Esse patrimônio exige proteção, por isso, o Brasil não 
pode prescindir da capacidade militar de dissuasão e do preparo para defesa contra 
eventuais ameaças. 

Nos últimos anos, vem gradativamente alcançando um papel de destaque no cenário 
mundial, razão pela qual crescem, também, os desafios relacionados à defesa e à 
preservação de uma postura soberana e independente frente à comunidade internacional. 
Nesse sentido, cabe ao governo propiciar e garantir condições para que o País não corra 
risco de agressões externas, nem esteja exposto a pressões políticas ou imposições 
econômicas.  

Por todas essas razões, a Defesa está cada vez mais presente na agenda nacional e possui 
um papel indispensável, por isso, a inclusão do Tema “Defesa Nacional” no rol das políticas 
de Estado e, consequentemente, no Plano Plurianual 2012-2015, como um dos Programas 
Temáticos. 

O Programa Política de Defesa Nacional é composto por 20 objetivos, relacionados às áreas 
de Defesa Terrestre, Aérea e Naval; Proteção da Amazônia; Atuação Combinada e Conjunta 
das Forças Armadas; Logística e Mobilização; Cooperação internacional na Área de Defesa 
e Atuação Subsidiária das Forças Armadas.  

Defesas Aérea, Naval e Terrestre 

Os objetivos 0464; Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira; 0519 - 
Adequar os meios operacionais da Marinha e 0532 - Adequar e ampliar os meios do 
Exército para assegurar a capacidade operacional terrestre são os mais expressivos, em 
termos de relevância e materialidade, visto que contemplam os grandes projetos de 
adequação e reaparelhamento das Forças Armadas.  

O objetivo 0464 é composto de metas e iniciativas relacionadas à aquisição, revitalização e 
modernização de aeronaves e ao desenvolvimento de novos equipamentos e sistemas. O 
governo vem promovendo, sistematicamente, a adequação da frota de aeronaves e dos 
meios empregados na área de segurança de voo e de controle do espaço aéreo, de modo a 
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ampliar a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira (FAB) e possibilitar o 
atendimento às demandas de defesa aérea e segurança de voo da sociedade brasileira.  

Estão inseridos nesse objetivo os principais projetos e atividades de aquisição, 
desenvolvimento e modernização de aeronaves, tais como: a aquisição de helicópteros de 
médio porte de emprego geral (Projeto H-X BR), cargueiro tático militar de 10 a 20 toneladas 
(KC-390), aeronaves de caça e sistemas afins – (FX-2), modernização e revitalização de 
aeronaves e sistemas embarcados (AM-X) e outros. 

O objeto contratado do Projeto H-X BR é a aquisição de 50 helicópteros EC-725 para 
atender as demandas das Forças Armadas. O contrato prevê a transferência de tecnologia, 
a fim de fomentar a indústria aeronáutica no Brasil e possibilitar o desenvolvimento completo 
de um helicóptero nacional, a partir de 2020. 

O KC-390 é um projeto desenvolvido para a produção de uma aeronave de transporte 
militar, capaz de realizar operação de evacuação, busca, resgate e combate a incêndio 
florestal. Esse cargueiro também pode ser usado para o reabastecimento de helicópteros e 
caças de alto desempenho. 

O Projeto FX-2 é um programa de reequipamento e modernização da frota de aeronaves 
militares supersônicas da Força Aérea Brasileira - FAB, que vai produzir caças de última 
geração. Além da grande importância da incorporação dessas aeronaves à frota brasileira, 
para a atuação da FAB na sua missão de monitoramento do espaço aéreo brasileiro, 
também traz boas perspectivas no sentido de alavancar as oportunidades de negócios para 
a indústria aeronáutica nacional e intensificar a cooperação técnica e comercial entre o 
Brasil e a Suécia. 

O Projeto AM-X visa à modernização da aeronave de ataque ar-superfície usado para 
missões de interdição, apoio aéreo aproximado e reconhecimento aéreo da Força Aérea 
Brasileira. Com essa modernização, a FAB ampliará a capacidade operacional e de 
sobrevivência dessa aeronave em ambientes hostis.  

As principais metas do objetivo 0464 para o período de 2012 a 2015 são: Adquirir 45 
aeronaves, modernizar 20 aeronaves e Implantar 70% dos novos sistemas bélicos 
desenvolvidos até 2015. 

No que diz respeito à aquisição de aeronaves, no período de 2012 a 2015, foram 
incorporados à frota da FAB um total de 20 unidades, sendo: quatro caças de ataque leve, 
modelo AL-X Super Tucano, um helicóptero CH-60 - Black Hawk; duas aeronaves de 
transporte leve modelo C-98 Caravan; três veículos não tripulados (Vant); três helicópteros 
AH-2 Sabre (MI-35); e sete helicópteros EC-725. No ano de 2015, foram incorporados dois 
helicópteros EC-725, do Projeto H-XBR, dos sete recebidos no exercício. 

Deve-se ressaltar que a meta prevista não foi alcançada devido às restrições orçamentárias 
ocorridas no período, que culminaram em renegociações contratuais e reprogramação de 
cronogramas dos projetos em andamento e, também, devido ao fato de o processo de 
escolha da empresa fornecedora das 36 aeronaves de combate (Projeto F-X2) ter sido 
concluído somente em 2015. 
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No tocante à modernização de aeronaves, no período de 2012 a 2015, foram modernizadas 
47 unidades, sendo 31 do modelo C-95; três do P-95; três de combate, do tipo A-1M 
(Projeto AM-X); uma de combate, modelo F-5FM biposto e nove aeronaves-patrulha P-3BR.  

A meta prevista para o período atingiu o percentual de 235% devido à inclusão posterior, no 
rol das unidades modernizadas, das aeronaves C-95 e P-95. Entretanto, foram necessárias 
sucessivas repriorizações e renegociações de projetos contratados, que tiveram sua 
cadência de execução significativamente reduzida, em virtude de restrições orçamentárias. 

Quanto à meta de implantação de 70% dos novos sistemas bélicos, inicialmente, estava 
prevista a adequação de oito, ao longo do PPA 2012-2015, contudo, só foi possível a 
continuidade da implantação dos Sistemas de Armamento do P-3AM; da Bomba Guiada a 
Laser e de Suporte Logístico para os Pod Reccelite e Litening. Ao final do plano, a meta 
atingiu o patamar de 37,50%, ou seja, 53,57% do percentual previsto. Esse baixo 
desempenho justifica-se, em parte, por restrições orçamentárias e também por dificuldades 
de ordem técnica, decorrentes do desenvolvimento e domínio de novas tecnologias. 

Outra vertente importante da defesa aérea é a vigilância e controle do espaço aéreo. Ao 
longo dos exercícios de 2012 a 2015, foram adotadas medidas para aperfeiçoamento do 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab), tais como: a implantação de 
estações meteorológicas; a modernização e a construção de torres de controle; a 
substituição de equipamentos e a modernização dos equipamentos de telecomunicação 
aeronáutica. 

Quanto aos acidentes aeronáuticos, contribuíram para a redução dos índices, as ações 
adotadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), 
com o propósito de prevenir novas ocorrências e; a manutenção da estrutura de estudos e 
análise de acidentes aeronáuticos.  

 Assegurar a capacidade de defesa naval e de segurança marítima é o objetivo 0519, do 
Programa Política Nacional de Defesa. Ao longo de 2012 a 2015, foi dado prosseguimento 
aos programas estruturantes do Poder Naval, a exemplo do Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub), Programa Nuclear de Marinha e do Sistema de Gerenciamento da 
Amazônia Azul (Sisgaaz), com o objetivo de obter meios para assegurar capacidade de 
defesa e segurança marítima.  

As principais metas e iniciativas desse objetivo são relacionadas ao Prosub e ao Sisgaaz, 
projetos de responsabilidade da Marinha do Brasil. 

O Prosub abrange a implantação dos estaleiros de construção e de manutenção e uma base 
naval; a construção de quatro submarinos convencionais (S-BR) e o desenvolvimento do 
projeto e a construção de um submarino com propulsão nuclear (SN-BR). 

O Sisgaaz compreende um sistema de defesa estratégico para a soberania nacional, que 
permitirá o monitoramento da área representada pela zona econômica exclusiva e a 
plataforma continental, abrangendo aproximadamente 4,5 milhões de km², as águas 
jurisdicionais brasileiras e as áreas de responsabilidade do país, para operações de socorro 
e salvamento.  
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No período de vigência do PPA 2012-2015, as principais metas estabelecidas para o 
Objetivo 0519 foram: conclusão do Estaleiro e da Base Naval do Prosub; conclusão do 
Projeto do 1º Submarino de Propulsão Nuclear (SN-BR1); execução de 80% do Primeiro 
Submarino Convencional (S-BR1) e obtenção de 100% dos meios operativos preconizados 
no Plano de Ação Anual da Marinha. 

O Submarino de propulsão nuclear brasileiro, que está sendo construído em parceria com a 
França, tem como fonte de energia um reator nuclear. Além do emprego militar, a propulsão 
nuclear tem aplicação dual, possibilitando o uso do reator em usinas nucleares em terra, 
para a produção de energia elétrica. Sendo uma tecnologia de arrasto, trará também 
benefícios para outros setores. 

A meta de conclusão do Projeto do 1º Submarino de Propulsão Nuclear (SN-BR1) abrange o 
estaleiro e a base naval, com toda a infraestrutura para construção, manutenção e apoio de 
submarinos convencionais e nucleares, além de outras organizações de suporte logístico. 

Em 2012, foi iniciada a primeira fase de implantação do programa, com a conclusão das 
instalações da unidade de fabricação das estruturas metálicas, onde serão pré-montadas as 
seções e os cascos dos submarinos e iniciadas as obras de construção do estaleiro e da 
base naval, no Município de Itaguaí/RJ, atividades que tiveram continuidade nos exercícios 
de 2013 a 2015. 

Entre as realizações do período, destaca-se a conclusão das edificações e das estruturas 
metálicas dos prédios onde serão abrigados os profissionais das atividades relativas à 
construção dos submarinos e as obras de construção do pátio de manobra. 

A descontinuidade dos investimentos esperados ensejou a reprogramação das atividades do 
projeto de conclusão do estaleiro e da base naval do Prosub, o que, consequentemente, 
influenciou no não atingimento da meta prevista, que ao final de 2015, alcançou 55% de 
execução.  

Quanto à meta de execução de 80% do Primeiro Submarino Convencional (S-BR1), no 
exercício de 2012, foi iniciada a fabricação do casco resistente e a instalação das estruturas 
leves das seções, etapas que tiveram continuidade nos anos seguintes. Em 2014, foram 
produzidas as primeiras seções na França e trazidas ao Brasil, onde sua construção teve 
andamento.  

Em 2015, foram finalizadas as obras do casco resistente e o início da instalação das 
estruturas leves nas seções já prontificadas. Com essas realizações, ao final do exercício, a 
meta atingiu 43,81% de execução, o que corresponde a 54,76% do percentual de 80% 
previsto para o final do Plano.  

Com relação à meta de obtenção de 100% dos meios operativos, ao longo do período de 
2012 a 2015, novas unidades vêm sendo incorporados aos setores operativos da Marinha, 
conforme a disponibilidade de recursos e as condições técnicas por parte de empresas 
contratadas. Dentre esses meios, destaca-se a incorporação do navio de pesquisa 
hidroceanográfico Vital de Oliveira, adquirido em parceria com Petrobras e Vale S/A. Esse 
navio é dotado de laboratórios e equipamentos científicos de última geração, com 
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capacidade para acomodar 50 pesquisadores. Constituirá, assim, uma importante 
plataforma científica e tecnológica para a realização de levantamentos geológicos do fundo 
do mar, permitindo ao Brasil desvendar novas fronteiras do conhecimento científico sobre os 
oceanos. Apesar de sua significativa relevância, não se trata de meio operativo. 

A evolução da meta no período do PPA 2012-2015 atingiu 35%, em virtude de restrições 
orçamentárias e também de problemas contratuais, a exemplo do ocorrido com o Estaleiro 
Eisa, que deixou de entregar os navios-patrulha de 500 toneladas, referentes ao segundo 
lote contratado.  

No que se refere ao objetivo de prover a segurança da navegação aquaviária nas águas 
jurisdicionais brasileiras, houve também avanços no período, tendo em vista a diminuição da 
taxa de acidentes náuticos, que se deu, em grande parte, pelas atividades de controle e 
fiscalização do tráfego aquaviário e da formação de operadores e usuários do sistema, 
realizadas pela Marinha do Brasil, em todo o País.  

Na área de tecnologia, o Projeto do Ciclo do Combustível Nuclear constitui-se no conjunto 
de etapas do processo industrial que transformam o mineral urânio bruto em combustível 
para sua utilização dentro de uma usina nuclear ou num reator de um submarino. Dentro 
desse Ciclo, a unidade piloto de conversão (Usexa) permitirá que o País atue em todas as 
etapas do beneficiamento do mineral radioativo, desde a extração até a fabricação do 
combustível nuclear.  

A Marinha do Brasil domina essa tecnologia sensível e estratégica de enriquecimento de 
urânio. Nesse sentido, no período de 2013 a 2015, tiveram prosseguimento as etapas de 
comissionamento, na Usexa, das unidades de produção de Nitrato de Uranilo (NTU) e de 
Trióxido de Urânio (UO3), avanços relevantes para que o Brasil se torne independente de 
outros países nesse processo, garantindo o fornecimento para as usinas nucleares e 
também para o futuro submarino com propulsão nuclear. 

No que concerne à defesa terrestre, nos exercícios de 2012 a 2015, os principais esforços 
do governo foram no adestramento e no preparo do efetivo da Força Terrestre, na 
adequação de organizações militares e na execução de projetos estratégicos, a exemplo 
dos Proteger, Defesa Antiaérea, Guarani, Defesa Cibernética, Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e Astros 2020. 

O objetivo 0532 tem como principais metas: Implantar 10% do Sistema Integrado de 
Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (Proteger), Implantar 40% do Projeto Defesa 
Antiaérea e Obtenção de 16% da Nova Família de Blindados. 

O Projeto Proteger foi concebido a partir da necessidade do estado de resguardar as suas 
estruturas terrestres estratégicas, com o objetivo de ampliar a capacidade de atuação do 
Exército em ações preventivas ou de contingência; na proteção da sociedade; no apoio à 
defesa civil e; na realização de ações de garantia da lei e da ordem. 

No período de 2012 a 2015, a meta de implantação do Proteger atingiu 3,0 %, sendo que as 
principais realizações do período foram: a aquisição de instrumentos de pontaria e precisão 
para armamentos e equipamentos e de cerca de 2.000 viaturas operacionais e de comando 
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e controle; a elaboração dos projetos de adequação de centros de coordenação de 
operações interagências e; a contratação de serviços para adequação de instalações e para 
o funcionamento de sistemas de comunicações.  

Em 2015, foi dada a continuidade da aquisição de equipamentos para o desenvolvimento do 
projeto piloto do Centro de Coordenação de Operações Terrestres Interagências Móvel, a 
ser implantado na área do Comando Militar do Leste no decorrer das Olimpíadas 2016, e 
ajustados os requisitos para o desenvolvimento do Sistema Protetor, software integrador e 
de apoio à decisão. 

O Projeto Defesa Antiaérea tem por objetivos recuperar e adquirir novos meios de artilharia 
de baixa altura e obter capacidade de média altura. A meta de implantação de 40% desse 
projeto ficou no percentual de 9,45%, ao final de 2015. 

Nos exercícios de 2012 a 2015 foram adquiridos oito centros de operações de artilharia 
antiaérea; cinco radares de busca Saber M60; 19 viaturas de transporte 3⁄4 toneladas; sete 
conjuntos de material de comunicações; 68 equipamentos de rádio das viaturas de combate 
do Sistema de Artilharia Antiaérea. Além disso, também foram estruturadas as salas do 
simulador do sistema de míssil telecomandado RBS 70 e adequadas as instalações da 
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. 

O Projeto Guarani tem como finalidade substituir as viaturas Urutu e Cascavel por 
equipamentos mais modernos. A meta de obtenção de 16% nova família de blindados 
contempla a aquisição de viaturas e também a adequação da infraestrutura de organizações 
militares.  

Até 2015, foi adquirido um total de 184 viaturas blindadas, do tipo VBTP-MR Guarani. Além 
disso, foram concluídas as obras de adequação do Centro de Instrução de Blindados e do 
33º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Com essas realizações, a meta atingiu 13,54% ao 
final do Plano, tendo sido executado 84,62% do percentual de 16%, previsto inicialmente. 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) é um sistema de 
sensoriamento, de apoio à decisão e à atuação operacional integrada, cujo propósito é 
fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira, sob a égide 
do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. 

Para o período de 2012 a 2015 foi iniciada a implantação do projeto piloto do Sisfron, na 
área da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com sede em Dourados (MS). O piloto se 
destinou, entre outras finalidades, a avaliar, reajustar e refinar as definições preliminares do 
sistema, possibilitando a sua implementação, de forma efetiva e adequada, no restante do 
país. 

O Projeto Estratégico de Defesa Cibernética tem por finalidade incluir as Forças Armadas no 
restrito grupo de organizações, nacionais e internacionais, que possuem a capacidade de 
desenvolver medidas de proteção e evitar ataques no espaço cibernético.  

Esse projeto foi de grande relevância para a manutenção da segurança durante a realização 
da Copa do Mundo de 2014 e será utilizado nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Destacam-se, 
entre as entregas de 2015, a implantação do supercomputador no Instituto Militar de 
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Engenharia e o uso de nova sistemática, mais dinâmica e eficiente, para simulações na área 
de defesa cibernética.  

O Projeto Astros 2020 tem como objetivo dotar o Exército de novos armamentos e munições 
com tecnologias militares de ponta, que possibilitarão à Força dispor de um sistema de 
artilharia, com capacidade de empregar foguetes guiados e mísseis táticos de cruzeiro com 
alcance de 300 km.  

Ao longo do período de 2012 a 2015, foi iniciado o desenvolvimento do projeto do sistema 
de simulação integrada, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o 
desenvolvimento tecnológico do míssil tático de cruzeiro e do foguete guiado, bem como 
entregue o primeiro lote de viaturas do Sistema Astros modernizadas com tecnologia 
nacional, que tem a capacidade de lançar mísseis e toda a família de foguetes Astros.  

 

Proteção da Amazônia 

A proteção da Amazônia é mais uma área de atuação do Programa Política Nacional de 
Defesa, tendo em vista a importância estratégica daquela região. Destacam-se, nesse tema, 
os objetivos de fortalecimento do Programa Calha Norte e o do Sistema de Proteção da 
Amazônia. 

O Programa Calha Norte atua em duas frentes: soberania (vertente militar), que consiste na 
implantação e ampliação de unidades militares das três Forças nas áreas de abrangência do 
Programa e; desenvolvimento regional (vertente civil), que tem por finalidade implantar e 
desenvolver a infraestrutura básica nos municípios da região abrangida pelo Programa. 

As ações da vertente civil buscam atender às necessidades dos brasileiros que vivem em 
comunidades ribeirinhas de difícil acesso, levando infraestrutura para a produção 
econômica, energia elétrica, escolas, unidades de saúde, creches, centro de convivência 
para jovens e idosos, entre outros, a uma população caracterizada pelo baixo índice de 
desenvolvimento humano e marcada pela dificuldade de acesso a bens e serviços. 

No período de 2012 a 2015 o Programa atuou no apoio à melhoria da infraestrutura de 
organizações militares, situadas na região de atuação do Programa, bem como no 
desenvolvimento de ações em benefício da população local, por meio de convênios firmados 
com prefeituras estaduais e municipais, visando à realização de obras de infraestrutura 
básica complementar e à aquisição de equipamentos.  

O PCN realizou ações que contribuíram, sobremaneira, com a melhoria da qualidade de 
vida da população residente nas localidades de atuação do programa, nas áreas de 
educação, esporte, saúde, segurança e defesa, transporte, econômica e social. 

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) é o responsável pela geração, integração, 
disponibilização e utilização do conhecimento aplicado ao ambiente amazônico. Esse 
sistema é formado por uma complexa base tecnológica e uma rede institucional, 
encarregada de integrar e gerar informações atualizadas para articulação, planejamento e 
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coordenação de ações globais de governo na Amazônia Legal, visando à proteção, à 
inclusão e ao desenvolvimento sustentável da região.  

O Projeto de Cartografia da Amazônia teve como principais produtos, no período de 2012-
2015, a produção de cartas que facilitaram a navegabilidade dos rios, estudos sobre a 
densidade da floresta, o mapeamento de recursos minerais e a pesquisa cartográfica e 
científica aplicada à região. 

 

Atuação combinada e conjunta das Forças Armadas 

A atuação combinada e conjunta das Forças Armadas proporciona ganho de produtividade e 
efetividade às atividades militares. A prática de exercícios e operações conjuntas visa ao 
adestramento das Forças, a fim de que essas estejam preparadas para promover a defesa 
da pátria, a qualquer tempo e sob quaisquer circunstâncias.  

Nesse sentido, as operações Ágata podem ser citadas como uma experiência exitosa da 
atuação conjunta das Forças Armadas e de diversos órgãos das esferas federal e estadual. 
Instituídas em 2011, no âmbito do Plano Estratégico de Fronteira do Governo Federal, têm 
como um de seus objetivos intensificar a presença do Estado brasileiro na faixa de fronteira, 
a fim de combater o contrabando, o tráfico de drogas, pessoas, armas e munições, 
exploração sexual, evasão de divisas, crimes ambientais, roubo de veículos, garimpo ilegal, 
entre outros. 

Até o exercício de 2015 já foram realizadas dez edições dessas operações, cujos principais 
resultados foram as apreensões de armas, drogas e explosivos; bloqueio e controle de 
estradas, rodovias e vias urbanas; patrulhamento terrestre ostensivo; fiscalização de 
produtos controlados; apoio à repressão de crimes ambientais e à repressão ao tráfico de 
pessoas.  

No que tange às comunicações militares, o Sistema de Comunicação Militar por Satélite 
(Siscomis) e o Sistema Tático de Enlace de Dados (Sisted) são as principais ferramentas de 
suporte ao comando e controle. O Siscomis foi concebido com o propósito de prover as 
Forças Armadas de um sistema de comunicações estratégicas de alta capacidade, 
confiabilidade e segurança. O Sisted tem por finalidade a padronização e a parametrização 
das diversas plataformas de comunicação (navais, terrestres e aéreas) das Forças 
Armadas. 

No período de 2012 a 2015, tanto o Sisted quanto o Siscomis passaram por atualizações e 
modernizações, tendo sido priorizada a outorga do Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas (SGDC), que vai trazer mais segurança para às comunicações 
estratégicas do governo e às comunicações militares. 
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Logística e Mobilização 

Também são de grande importância para a defesa de um país, a manutenção do nível 
adequado de adestramento das tropas e a disponibilidade de meios materiais, assim como a 
prontidão logística e o poder de mobilização, que são condições essenciais para a elevação 
da capacidade operativa das Forças Armadas.  

A logística trata da previsão de necessidades e da provisão dos recursos para emprego das 
forças militares, sendo o seu maior propósito o de manter a máxima eficiência em situações 
de combate. O aspecto logístico é fundamental em todas as fases de conflito e de paz, 
sendo que nenhum plano estratégico pode ser considerado válido enquanto não se 
comprove sua capacidade de suporte logístico.  

A mobilização militar é parte integrante do Sistema Nacional de Mobilização (Sinamob), 
prevista na Constituição Federal (art. 22, inciso XXVIII e art. 84, inciso XIX). O ato de 
mobilizar significa reunir todos os recursos humanos, financeiros e materiais do país e 
canalizá-los para atender rapidamente aos esforços militares contra a agressão estrangeira. 

Na vigência do PPA 2012-2015, foram realizadas diversas atividades com a finalidade de 
aperfeiçoar a doutrina de mobilização nacional e de estruturação do Sinamob, em especial 
do Sistema de Informações Gerenciais de Logística e Mobilização de Defesa, ferramenta 
que viabilizará o processo de tomada de decisão, das atividades de logística e mobilização. 

 

Cooperação internacional na área de defesa 

Outro objetivo do Programa Política Nacional de Defesa é o de promover a multilateralidade, 
que se dá por meio da cooperação e do intercâmbio na área de Defesa, com países e 
organismos multilaterais. Essa cooperação ocorre por meio de parcerias estratégicas entre 
as Forças Armadas Brasileiras e de países amigos.  

A participação brasileira no Conselho de Defesa Sul-americano (CDS) permite que o país 
busque soluções mais efetivas, em conjunto com os países-membros, para questões 
relacionadas à área de Segurança e Defesa e ao mesmo tempo, fortalece a discussão de 
temas como o narcotráfico, atritos políticos e a atuação de grupos paramilitares, no âmbito 
da União de Nações Sul-Americanas (Unasul).  

Em fevereiro de 2014, na V reunião ordinária do CDS, realizada no Suriname, foi aprovada a 
criação da Escola Sul-Americana de Defesa (Esude), sediada em Quito. A Esude é um 
centro de altos estudos, com o objetivo de capacitar militares e civis nas áreas de defesa e 
segurança regional, a partir de cursos presenciais e à distância. Quatro importantes eixos de 
ação conduzirão os estudos: 1) geração de estratégias focadas na construção da ciberpaz 
sobre a base de uma ciberdefesa de proteção contra espionagem; 2) consolidação de 
políticas de defesa; 3) cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz; 4) 
desenvolvimento da indústria de defesa na região, bem como a capacitação para garanti-la.  
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Atuação subsidiária das Forças Armadas 

Constam também do Programa Política Nacional de Defesa, as atividades desenvolvidas de 
forma subsidiária pelas Forças Armadas, a exemplo daquelas realizadas no âmbito do 
Projeto Rondon, Soldado Cidadão e Forças no Esporte (Profesp). Essas ações estão 
inseridas no escopo do objetivo de contribuir para a inclusão social de segmentos carentes 
ou isolados da população brasileira e apoiar o desenvolvimento da infraestrutura nacional.  

O Projeto Rondon busca o estímulo da participação de universitários em ações de 
assistência social, desenvolvidas em comunidades carentes, a fim de promover a melhoria 
de vida social da população local e ao mesmo tempo despertar a consciência cidadã nos 
estudantes que participam do Projeto. Durante o período de 2012 a 2015, foram realizadas 
16 operações, com a participação de 5.733 estudantes universitários oriundos de 560 
instituições de ensino superior, em 278 municípios.  

Também de grande relevância social, o Projeto Soldado Cidadão oferece oportunidades de 
formação profissional complementar aos jovens brasileiros incorporados às Forças 
Armadas, a fim de facilitar-lhes o ingresso no mercado de trabalho, após concluírem a 
prestação do serviço militar. Nos exercícios de 2012 a 2015 foram formados cerca de 48,8 
mil jovens, em todo o território nacional. 

Por fim, o Programa Forças no Esporte (Profesp) objetiva melhorar a qualidade de vida e 
promover a inclusão social de crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 17 anos, que 
estejam em situação de vulnerabilidade. O Profesp oferece ao seu público-alvo atividades 
esportivas, de reforço escolar, aulas de música, inclusão digital e cursos preparatórios para 
o mercado de trabalho. De 2012 a 2015, cerca de 58,5 mil crianças e adolescentes foram 
assistidos por esse projeto.  

Indicadores 

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e orçamento (SIOP) 

 

Indicador Unidade de 
Medida 

Referência Valor apurado 2015 Variação % do 
período de: 
2012-2015 
em relação ao 
índice de 
referência 

Data Índice Fonte de 
Informação Data Índice Fonte de 

Informação 

Adequação da 
Força Aérea Percentual 31/12/2010 20 

Estado-Maior da 
Aeronáutica / 
Comando da 
Aeronáutica 

31/12/2015 42,61 

Estado-Maior da 
Aeronáutica / 
Comando da 
Aeronáutica 

113,05 

Adequação da 
Força Naval Percentual 01/07/2011 20 

Estado-Maior da 
Armada / Comando 
da Marinha. 

31/12/2015 40,53 
Estado-Maior da 
Armada / Comando 
da Marinha. 

 102,65 

Adequação da 
Força Terrestre Percentual 31/12/2010 32 

Estado-Maior do 
Exército / Comando 
do Exército 

08/01/2016 20,06 
Estado-Maior do 
Exército / Comando 
do Exército 

-37,31  

Índice de 
Acidentes 
Aeronáuticos 

Percentual 31/12/2010 0,7 

Estado-Maior da 
Aeronáutica / 
Comando da 
Aeronáutica 

13/01/2016 0,74 

Estado-Maior da 
Aeronáutica / 
Comando da 
Aeronáutica 

5,71  

Monitoramento do 
espaço aéreo Percentual 31/12/2010 89 

Estado-Maior da 
Aeronáutica / 
Comando da 
Aeronáutica 

13/01/2016 93,13 

Estado-Maior da 
Aeronáutica / 
Comando da 
Aeronáutica 

4,64  

Taxa de acidentes 
náuticos 1/1.000 31/12/2010 1,31 

Estado-Maior da 
Armada / Marinha do 
Brasil / Diretoria de 
Portos e Costas 

31/12/2015 1,08 

Estado-Maior da 
Armada / Marinha do 
Brasil / Diretoria de 
Portos e Costas 

-17,56  
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Quanto ao desempenho do Programa, de forma geral, os indicadores apurados permitem 
constatar uma tendência de melhoria na adequação dos meios das Forças Armadas, 
embora os patamares alcançados não tenham sido os esperados para o final do plano. 

Os indicadores de acidentes navais e a taxa de vigilância do espaço aéreo apresentaram 
resultados positivos, tendo em vista a diminuição dos acidentes navais e ampliação da 
cobertura de monitoramento do espaço aéreo, na altitude de 20.000 pés. Em relação à 
referência adotada, ano 2010, o indicador de acidentes aeronáuticos se elevou em 2012 
para 1,72, voltando a cair nos anos seguintes, atingindo 0,74 em 2015. 

 O Índice de Adequação da Força Aérea Brasileira (FAB), que era de 20% em 2010, atingiu 
44,88% em 2012 e retrocedeu nos últimos dois anos, atingindo em 2014 e 2015 40,11% e 
42,61% respectivamente. Esse retrocesso foi causado pela redução do aporte de recursos 
aos projetos de aquisição e modernização de meios operativos da FAB, o que impactou, de 
forma negativa, na disponibilidade de aeronaves. 

O indicador Adequação da Força Naval, apurado em 2015 foi de 40,53% , percentual muito 
superior ao índice de referência de 20%. Apesar da evolução dos índices ao longo do ciclo, 
os novos meios navais (navios e submarinos) acrescidos ao inventário não foram suficientes 
para repor as baixas ocorridas no período. 

O indicador Adequação da Força Terrestre apresentou uma tendência decrescente ao longo 
do período de vigência do PPA 2012-2015. Em 2010 o índice era 32%, em 2012 o índice 
apurado foi de 27,7%, tendo sido reduzido para 23,5% em 2013 e para 17,64% em 2014. 
Em 2015 ocorreu uma pequena melhora do percentual, que ficou em 20,06%, contudo, bem 
inferior aos 32% esperados para o final do plano, patamar considerado necessário para a 
manutenção da capacidade operacional da Força Terrestre em nível adequado. 

O Índice de Acidentes Aeronáuticos (IAA) apresentou resultados positivos ao longo do PPA 
2012-2015, apresentando números decrescentes no período. Partiu de 1,72 em 2012 e em 
2015, o IAA de 0,74 foi o menor de todo o quadriênio. Esse patamar, considerado normal, 
de acordo com os parâmetros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa) demonstrou que todos os segmentos da aviação apresentaram 
redução no número de acidentes, em especial a aviação regular, na qual não houve 
acidente em 2015. 

Quanto ao indicador de Monitoramento do Espaço Aéreo, que tem por referência a altitude 
de 20.000 pés, observou-se um avanço significativo no índice, ao longo do PPA 2012-2015, 
em relação ao percentual de referência de 89%, apurado em 2012. O auge do crescimento 
aconteceu no exercício de 2014, quando foi atingido o patamar de 93,13%, mantido em 
2015. 

No que se refere à Taxa de Acidentes Náuticos, houve redução na quantidade de acidentes 
no período. O índice apurado em 2015 foi de 1,08, com redução de 3,57% em relação à taxa 
de 1,12, obtida em 2012. A melhora do indicador, observada ao longo do período, ocorreu 
em virtude da intensificação das atividades de controle e fiscalização de embarcações; do 
preparo e instrução de aquaviários e portuários e da realização de ações educativas, 
destinadas a navegantes, condutores e passageiros de embarcações. 
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Prevê-se para o período do PPA 2016-2019 a continuidade das ações e projetos das Forças 
Armadas em linha com o as prioridades do Plano Nacional de Defesa - PND e com a diretriz 
estratégica do PPA de “garantia da defesa nacional e da integridade territorial, e promoção 
da paz, dos direitos humanos e da cooperação entre as nações”. 

As prioridades do Programa de Defesa Nacional abrangem a formação e capacitação dos 
efetivos das Forças Armadas, a elevação da capacidade operativa por meio do 
adestramento e prontidão logística, a adequação de estruturas e instalações militares, o 
desenvolvimento de capacidades estratégicas nas áreas cibernética, nuclear e espacial e na 
evolução dos sistemas de comunicações, comando, controle, inteligência e segurança da 
informação. 

São também prioritários e intrínsecos à condução da política de defesa o planejamento, 
preparo e condução de operações militares, o monitoramento, controle e defesa dos 
espaços terrestre, aéreo e marinhos, bem como a promoção da multilateralidade na área de 
defesa com países e organismos internacionais. 

Destacam-se ainda os projetos estratégicos destinados ao aparelhamento das Forças 
Armadas com meios e equipamentos modernos, eficientes e adequados ao trinômio 
'Controle, Mobilidade e Presença' previsto na Estratégia Nacional de Defesa que possuem 
estreita conexão com o desenvolvimento tecnológico e industrial nacional. O 
desenvolvimento de uma estrutura produtiva voltado à produção dos equipamentos de 
defesa do país e ao domínio de tecnologias sensíveis, além do seu caráter estratégico, tem 
potencial de produzir importantes impactos econômicos ligados à geração de exportações, 
ao elevado valor adicionado e a empregos de alta qualificação. Desta maneira, a 
estruturação e o fortalecimento de uma Base Industrial de Defesa no Brasil constitui o elo de 
ligação entre, de um lado, a Política Nacional de Defesa e, de outro lado, as políticas de 
desenvolvimento produtivo e de ciência, tecnologia e inovação do País. Neste sentido 
destaca-se das 45 Metas estipuladas no Programa as de atingir 44% do projeto da aeronave 
caça multimissão (F-X2); concluir a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON) no MS; implantar o Sistema de Lançadores Múltiplos de Foguetes 
ASTROS 2020; integrar o Sistema de Rádio Definido por Software (RDS) com os demais 
sistemas de comunicações das Forças Armadas e construir os submarinos do PROSUB. 
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PROGRAMA: 2058 - Política Nacional de Defesa

Indicador Unid. Medida
Data Índice

Referência

ÍndiceData

Indicadores

Valor Apurado 2013Valor Apurado 2012

Data Índice

Valor Apurado 2014

Data Índice

Valor Apurado 2015

ÍndiceData
Adequação da Força Aérea % 2031/12/2010 44,7531/12/201310/01/2013 44,32 31/12/2014 40,11 31/12/2015 42,61

Adequação da Força Naval % 2001/07/2011 38,931/12/201331/12/2012 35,91 31/12/2014 40,8 31/12/2015 40,53

Adequação da Força Terrestre % 3231/12/2010 23,2531/12/201310/01/2013 27,75 31/12/2014 17,64 31/12/2015 20,06

Índice de Acidentes Aeronáuticos % 0,731/12/2010 1,0331/12/201310/01/2013 1,72 07/01/2015 0,89 31/12/2015 0,74

Monitoramento do espaço aéreo % 8931/12/2010 92,8631/12/201310/01/2013 90,69 06/01/2015 93,13 31/12/2015 93,13

Taxa de acidentes náuticos 1/1.000 1,3131/12/2010 1,0231/12/201331/12/2012 1,12 31/12/2014 1,03 31/12/2015 1,08
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PROGRAMA: 2058 - Política Nacional de Defesa

Quadro de Metas

Objetivo: 0461 - Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por
meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aérea (SISDABRA) e Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB), visando a ampliar a
capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos
internacionais.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%90,00
A redução da PLOA e o contingenciamento
orçamentário foram prejudiciais ao atingimento da
meta motivando a reprogramação das ações
planejadas.
O não alcance dessa meta no ano de 2015 impacta
diretamente na excelência do cumprimento da missão
de Defesa Antiaérea nos Jogos Olímpicos de 2016,
uma vez que por causa dos cortes e
contingenciamentos seguidos desde o início do projeto
não foram adquiridos todos os materiais previstos para
comporem os Grupos de Defesa Antiaérea.

Implantar 90% da 1ª Brigada de
Artilharia Antiaérea de Autodefesa (1ª
BAAAD) até 2015.

76,50

Radares7,00 Meta atingida.Instalar 7 radares de vigilância do
espaço aéreo brasileiro 15,00

Radares15,00 Meta atingida.
Modernizar 15 radares de vigilância
do espaço aéreo brasileiro 16,00

Ações488,00
A meta foi plenamente atingida, apesar dos cortes
orçamentários verificados ao longo do quadriênio. O
alcance da meta se deve, em grande parte, ao apoio
de Organizações estranhas à estrutura da UJ do
CENIPA.

Realizar 488 ações de prevenção de
acidentes aeronáuticos 488,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%90,00 Meta atingida.
Realizar 90% das adequações
necessárias ao Sistema de Controle
do Espaço Aéreo Brasileiro
(SISCEAB), propostas até 2016.

90,00

Objetivo: 0462 - Elevar a capacidade operativa da Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua destinação constitucional, por
meio do seu preparo e emprego.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Pessoas55.040,00
O não atingimento da meta se deve a mudança de
critério a partir de 2013 que passou a consider apenas
militares diretamente adestrados, ou seja, que
participaram presencialmente de cursos, treinamentos
ou manobras operacionais.

Adestrar 28.000 militares 28.761,00

%20,00
Resultados atingidos anualmente: 2012 - 14,61%;
2013- 22,25%;  2014 - 24,56%; 2015 - 18,87%.

Capacitar anualmente 20% do efetivo
por meio das atividades de ensino
para o emprego operacional e de
apoio.

80,15

Operações aéreas32,00 Meta atingida.Realizar 32 operações aéreas 60,00

Objetivo: 0463 - Promover o desenvolvimento e capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial nacional, visando a
ampliação da capacidade de defesa aérea.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Projetos4,00
A meta previa o desenvolvimento de 04 (quatro)
sistemas bélicos: os mísseis MAR-1, MAA-1B e A-
Darter e a bomba de penetração (BPEN), porém não
foram recebidos os recursos para os mísseis.
Este fator, aliado aos atrasos decorrentes dos riscos
associados ao desenvolvimento de sistemas de alta
complexidade, comprometem o cronograma proposto
nos contratos firmados, exigindo a negociação de
termos aditivos, que adiam os prazos de conclusão e
majoram os custos iniciais

Desenvolver 4 projetos de sistemas
bélicos 1,00

%100,00
A dotação insuficiente de recursos na LOA 2015,
devido à alta da moeda norte-americana, em relação
aos compromissos originalmente autorizados e
assumidos por meio dos contratos, e a
indisponibilidade de limite financeiro, implicaram na
realização de apenas 20% do contrato de
fornecimento de equipamentos de categoria
estratégica. Além disso, foram necessárias
renegociações de alguns contratos, causando
prorrogação dos prazos de vigência dos mesmos.

Desenvolver cargueiro tático militar
(Projeto KC-X) 85,69

Pesquisas4,00 Meta atingida.Realizar 4 pesquisas na área de
tecnologia aeroespacial 4,00

Objetivo: 0464 - Adequar os meios operacionais da Força Aérea Brasileira para assegurar a capacidade de defesa aeroespacial.

Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Aeronaves45,00
A meta estabelecida para o período do PPA não foi
atingida devido às postergações da escolha da
empresa vencedora para o fornecimento de 36
aeronaves de combate (Projeto F-X2). Soma-se ao
fato os constantes cortes orçamentários impostos ao
Ministério da Defesa no período 2012-2015.
Dentre os impactos decorrentes dos
contingenciamentos e cortes cita-se o atraso na
entrega das aeronaves, a diminuição da capacidade
de defesa do espaço aéreo com a sobrecarga dos
meios existentes.

Adquirir 45 aeronaves 20,00

%70,00
Planejou-se, inicialmente, a implantação de 8 sistemas
bélicos, contudo, por restrições orçamentárias, foram
contemplados somente 3 desses sistemas, que
corresponde a 37,5% dos projetos.
Os projetos atendidos foram Armamento do P-3,
Bomba Guiada a Laser e Suporte Logístico para os
Pod Reccelite e Litening

Implantar 70% dos novos sistemas
bélicos desenvolvidos até 2015. 37,50

Aeronaves20,00 Meta atingida.Modernizar 20 aeronaves 47,00

Objetivo: 0482 - Adequar e otimizar a infraestrutura de instalações do Exército para ampliação da capacidade de cumprir suas missões
constitucionais pela maior efetividade da presença militar, facilitando a mobilidade das tropas e incrementando o monitoramento das
fronteiras e de outras áreas sensíveis do território nacional.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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Meta Realizada Até 2015

Metros1.000,00 Meta atingida.
Ampliar a capacidade de construção
de pontes modulares semi-
permanentes para travessia de
obstáculos e seu emprego
combinado em calamidades e
desastres naturais de 300m para
1.000m até 2015.

1.260,00

Unidades/ano190,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Ampliar a capacidade de implantação
de Próprios Nacionais Residenciais
de 170 unidades/ano para 190
unidades/ano, em especial nas
localidades de fronteira.

132,00

%50,00 Meta atingida.
Aumentar de 40% para 50% a
adequação das organizações
militares na Amazônia.

51,00

%60,00 Meta atingida.
Aumentar de 40% para 60% a
adequação da 5ª Brigada de
Cavalaria Blindada  e da 6ª Brigada
de Infantaria Blindada, a fim de
otimizar a capacidade ofensiva da
Força Terrestre, face a crises de
grande vulto.

60,00

%80,00 Meta atingida.
Aumentar de 60% para 80% a
adequação da  Força de Ação
Rápida Estratégica (FAR
Estratégica).

80,00

%80,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Aumentar de 60% para 80% a
adequação das organizações
militares fora da Amazônia.

75,00

%20,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Estruturar 20% do Sistema Integrado
de Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON), a fim de otimizar a
contribuição da Força Terrestre para
atuação e segurança do Estado na
faixa de fronteira.

7,07
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%100,00 Meta atingida.
Implantação e adequação das
instalações do Comando do Exército
em Pirassununga - SP

100,00

%100,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Implantar 100% da Brigada de
Operações Especiais 95,00

%75,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Modernizar 75% da estrutura da 12ª
Brigada de Infantaria Leve 70,00

Objetivo: 0502 - Contribuir para a inclusão social de segmentos carentes ou isolados da população brasileira e apoiar o
desenvolvimento da infraestrutura nacional.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Atletas Militares5.000,00
A razão do não atingimento das metas propostas foi
motivada pelos vários cortes e contingenciamentos por
que passou a Ação 20IG, ao longo dos anos de 2012
a 2015.

Desenvolver 5.000 Atletas Militares
para participação em Competições
Esportivas Nacionais e Internacionais

2.100,00

Rondonistas9.500,00
Com o aporte constante de R$ 4 milhões ao ano até
2014 e a redução em 69% deste limite em 2015 não
foi possível o atingimento da meta estabelecida.

Engajar 9.500 Rondonistas nas
operações do "Projeto Rondon" 5.733,00

Crianças80.000,00
Ao Longo do PPA 2012/2015 foi solicitada a Redução
da Meta de 80.000 para 60.000 crianças, porém não
foi alterada no PPA. A razão do não atingimento das
metas propostas foi motivada pelos vários cortes e
contingenciamentos na vigência do plano.

Participação de 80.000 crianças no
Programa "Forças no Esporte" 58.500,00

Jovens56.000,00
O crescente aumento do custo hora/aula de
qualificação, por militar atendido desde 2012 até 2015,
foi o fator que mais dificultou a realização de um
número maior de cursos de qualificação profissional .

Profissionalização de 56.000 jovens
pelo Programa "Soldado Cidadão" 48.849,00
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Objetivo: 0519 - Adequar os meios operacionais da Marinha para assegurar a capacidade de defesa e segurança marítima.

Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Unidade1,00
Os recursos orçamentários, na vigência do PPA, foram
abaixo do previsto o que ensejou a necessidade de
reprogramação das atividades, impactando no
atingimento das metas previstas. As obras da BNS e
do Cais e Dique, após a conclusão de etapas que
estavam em andamento, foram paralisadas, em
função de restrições orçamentárias e financeiras.

Conclusão do estaleiro e da Base
Naval do PROSUB 0,55

%100,00
A Fase B (Projeto Preliminar ) do SN-BR,  devido às
dificuldades técnicas e gerenciais deverá ter seu prazo
estendido por um ano, passando a sua conclusão de
JAN2016 para JAN2017.

Conclusão do projeto do Primeiro
Submarino de Propulsão Nuclear
(SNBR-1)

33,00

Navios-Patrulha27,00
Em virtude do patamar orçamentário insuficiente nos
sucessivos exercícios desde a vigência do atual PPA
e, também, devido a dificuldades técnicas e
financeiras do estaleiro EISA SA, contratado para a
construção do segundo lote composto de cinco NPa, a
meta de 27 navios construídos até 2015 não foi
 alcançada. Devido ao descumprimento do objeto
contratado, apesar de sucessivas renegociações com
a empresa, em setembro, a Marinha instaurou
processo de rescisão contratual.

Construção de 27 Navios-Patrulha de
500 t 2,00

%20,00
Essa meta foi estabelecida por ocasião da montagem
do PPA, com base em dados disponíveis em 2010,
balizados em estimativas de planejamento de um
inédito empreendimento de grande vulto, para cujas
características inexistiam referenciais de experiências
anteriores. As restrições orçamentárias impostas pelo
Governo Federal, especialmente nos últimos três
anos, causaram significativo impacto na evolução dos
índices das Metas.

Execução de 20% do Terceiro
Submarino Convencional (SBR-3) 1,39
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%50,00
Essa meta foi estabelecida por ocasião da montagem
do PPA, com base em dados disponíveis em 2010,
balizados em estimativas de planejamento de um
inédito empreendimento de grande vulto, para cujas
características inexistiam referenciais de experiências
anteriores. As restrições orçamentárias impostas pelo
Governo Federal, especialmente nos últimos três
anos, causaram significativo impacto na evolução dos
índices das Metas.

Execução de 50% do Segundo
Submarino Convencional (SBR-2) 11,17

%80,00
Essa meta foi estabelecida por ocasião da montagem
do PPA, com base em dados disponíveis em 2010,
balizados em estimativas de planejamento de um
inédito empreendimento de grande vulto, para cujas
características inexistiam referenciais de experiências
anteriores. As restrições orçamentárias impostas pelo
Governo Federal, especialmente nos últimos três
anos, causaram significativo impacto na evolução dos
índices das Metas.

Execução de 80% do Primeiro
Submarino Convencional (SBR-1) 43,81

%100,00
O projeto de construção dos NPa 500t Classe Macaé
não evoluiu conforme o planejado, em face das
dificuldades enfrentadas pelo estaleiro contratado, que
deixou de adimplir com o objeto acordado, não dando
continuidade à construção do segundo lote, composto
de cinco NPa. Este fato representa indesejado revés
ao empreendimento que, associado ao cenário de
restrições orçamentárias, provocará substancial
alongamento no prazo para o alcance da meta
inicialmente estabelecida.

Obtenção de 100% dos meios
operativos preconizados no Plano de
Ação (PA) anual da Marinha, no
período de 2012 a 2015

35,00

Objetivo: 0520 - Fortalecer o Programa Calha Norte de modo a contribuir para o desenvolvimento e a manutenção da soberania e
integridade territorial na região amazônica.
Órgão Ministério da Defesa
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Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Pelotões Especiais de
Fronteira30,00

Cabe destacar que, por ocasião da revisão do PPA
2012-2015 - Ano base 2014, foi encaminhado à SPI, a
proposição de alteração da meta para: "Adequação de
infraestrutura de 26 Pelotões Especiais de Fronteira".

Adequação da infraestrutua de 30
Pelotões Especiais de Fronteira 25,00

Unidades militares110,00 A meta não foi atingida em função de restrições
orçamentárias.

Adequação da infraestrutura de 110
unidades militares 86,00

Embarcações150,00 A meta não foi atingida em função de restrições
orçamentárias.

Adequação de 150 embarcações
empregadas pelas Forças Armadas 82,00

Aeródromos40,00
Cabe destacar que, por ocasião da revisão do PPA
2012-2015 - Ano base 2014, foi encaminhado à SPI, a
proposição de alteração da meta para: " Adequação
de quatro Aeródromos.”

Adequação de 40 aeródromos 4,00

Municípios194,00
Os recursos para essa meta, são exclusivamente de
Emendas Parlamentares (EP), ficando os municípios
remanescentes, num total de 42, sem a contemplação
recursos pelos parlamentares.

Atender 194 municípios com projetos
de implantação e melhoria da
infraestrutura básica nas seguintes
áreas: segurança e defesa,
econômica, educação, saúde, social,
transportes e esportes

152,00

Horas720,00 Meta atingida.
Realizar 720 horas de voo
disponibilizadas pelas Forças
Armadas (FFAA)

740,00

Objetivo: 0521 - Desenvolver tecnologias da informação e comunicações no Exército, visando assegurar a capacidade de defesa
cibernética no campo militar e contribuir com a segurança cibernética nos campos civil e industrial.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%40,00 Meta atingida.Desenvolver 40% do Projeto Defesa
Cibernética. 58,28
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%100,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Implantar o centro de defesa
cibernética 85,00

Objetivo: 0523 - Elevar a capacidade operativa da Marinha e adequar a infraestrutura das instalações terrestres, para o cumprimento de
sua destinação constitucional e atribuições subsidiárias, por meio do seu preparo e emprego.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%100,00
As restrições orçamentárias impostas pelo Governo
Federal, impactaram no planejamento na execução
das obras de  adequação/revitalização de várias
Organizações Terrestres da MB.

Atender 100% das necessidades de
construção, modernização e/ou
revitalização de Organizações
Militares terrestres, preconizados no
Plano de Ação (PA) anual da
Marinha.

85,00

%80,00
Os desafios de implementação foram de ordem
técnica, devido à complexidade das tarefas
executadas e as restrições orçamentárias-financeiras.

Elevar o índice dos meios operativos
da Marinha do Brasil na condição
“Disponível” de 43% para 80%".

38,00

Militares e servidores
civis12.100,00 Meta atingida.

Prover formação e capacitação de
militares e servidores civis,
alcançando o quantitativo de 12.100
em 2015.

21.073,00

Objetivo: 0527 - Prover a segurança da navegação aquaviária nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), mediante o desenvolvimento
das atividades de controle e fiscalização do tráfego aquaviário e de formação dos operadores e usuários do sistema.

Órgão Ministério da Defesa
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%80,00
As restrições orçamentárias impostas pelo Governo
Federal, especialmente nos últimos três anos,
causaram significativo impacto na evolução do índice
da Meta.

Ampliar em 80% a quantidade de
Inspeções Navais (IN) realizadas 72,00

Marítimos58.000,00 Meta atingida.Prover formação e capacitação de
58.000 marítimos 119.334,00

Objetivo: 0528 - Promover o desenvolvimento e a capacitação tecnológica da Marinha, visando à ampliação da capacidade de defesa e
segurança marítima.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Unidade1,00
Meta superestimada, em virtude de ter sido
estabelecida com base em dados disponíveis em 2010
e em estimativas de planejamento de um projeto
inédito para cujas características inexistiam
referenciais de experiências anteriores. Além disso as
restrições orçamentárias ao longo do Plano também
afetaram o cumprimento da meta.

Implantar uma unidade piloto de
conversão (Unidade de Produção de
Hexafluoreto de Urânio - USEXA)
com capacidade nominal de 40 t/ano
de hexafluoreto de urânio

0,35

Unidade1,00
Essa meta foi superestimada, visto que à época em
que foi estabelecida não havia parâmetros de
experiências anteriores que pudessem direcionar uma
estimativa mais precisa.  O contingenciamento
ocorrido ao longo do Plano também afetou o
cumprimento da meta.

Implantar uma usina nuclear de
geração de energia elétrica (
Laboratório de Geração de Energia
Nucleoelétrica - LABGENE) projetada
e construída no País, incluindo o seu
reator, com potência de cerca de 11
MW, protótipo em terra do sistema de
propulsão naval

0,29

Objetivo: 0532 - Adequar e ampliar os meios do Exército para assegurar a capacidade operacional terrestre visando contribuir com a
proteção e a segurança da sociedade e do Estado.
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Objetivo: 0532 - Adequar e ampliar os meios do Exército para assegurar a capacidade operacional terrestre visando contribuir com a
proteção e a segurança da sociedade e do Estado.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%10,00
O não atingimento da meta estabelecida no início do
PPA se deu através das restrições e limitações
orçamentárias decorrentes de contingenciamentos no
orçamento da Força ao longo dos 4 anos, com
impacto no planejamento e execução do projeto.

Implantar 10% do Sistema Integrado
de Proteção de Estruturas
Estratégicas Terrestres
(PROTEGER).

3,00

%40,00
A meta não foi atingida em decorrência das restrições
e limitações orçamentárias ocasionadas pelos
contingenciamentos impostos ao longo dos quatro
anos, com impacto no planejamento e na execução do
projeto.

Implantar 40% do Projeto Defesa
Antiaérea. 9,45

%16,00
A meta não foi atingida em decorrência das restrições
e limitações orçamentárias ocasionadas pelos
contingenciamentos impostos ao longo dos quatro
anos, com impacto no planejamento e na execução do
projeto.

Obtenção de 16% da Nova Família
de Blindados 13,54

Objetivo: 0533 - Modernizar o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), por meio do aperfeiçoamento dos instrumentos de integração
e geração de informações, criando condições propícias ao apoio às políticas públicas na região, inclusive com ações subsidiárias para o
apoio à defesa da Amazônia.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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Meta Realizada Até 2015

%90,00
A insuficiência de recursos humanos foi o que mais
comprometeu o alcance da meta, pois apesar do
concurso realizado e as vagas disponibilizadas, as
mesmas não foram suficientes para fazer frente ao
esvaziamento que ocorreu ao longo dos 6 anos que
precederam o concurso.
A evasão continua acontecendo e a área técnica pode
ser comprometida em sua capacidade de manter
operacional e de modernizar a infraestrutura
tecnológica.

Atingir 90% de modernização da
infraestrutura Tecnológica. 86,00

%90,00 Meta atingida.
Atingir 90% de operacionalidade dos
terminais de acesso a comunicação
via satélite instalados na Amazônia
Legal

91,30

Produtos cartográficos
náuticos112,00

Foram investidos recursos para dotar a Marinha do
Brasil (órgão parceiro) de cinco navios especializados
nesta tarefa. Porém a entrega dos navios sofreu
atraso, pois os estaleiros não os concluiu a tempo. A
execução das 74 cartas foi possível  com auxilio de
dois navios já existentes.

Atualizar 112 produtos cartográficos
náuticos. 74,00

Técnicos1.300,00
A meta planejada no PPA foi atingida em 17,15%
devido às restrições orçamentárias envolvendo diárias
e passagens, um dos principais recursos para
atingimento da meta, considerando que a capacitação
planejada era presencial.

Capacitar 1.300 técnicos nos 700
municípios na Amazônia Legal em
geotecnologias aplicadas na gestão
territorial (Programa Sipam Cidades)

223,00

Antenas1.000,00
A meta de 1.000 terminais foi estipulada em um
cenário onde se esperava ter acesso à banda satélite
suficiente para todos esses terminais. Ocorre que ao
longo dos 4 anos do PPA, com a oferta reduzida de
segmento espacial, aliada ao alto custo dos mesmos e
à disponibilidade limitada de recursos financeiros,
houve impossibilidade de aquisição de banda
suficiente.

Disponibilizar 1.000 antenas VSAT
(Very Small Aperture Terminal) para
atender aos órgãos e entidades
parceiras

504,00
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Ortoimagens4.924,00
Além das dificuldades técnicas no processamento dos
dados de radar na região de fronteira, tais como:
necessidade de emprego de faixas de voo extensas e
inclinadas, reduzido apoio de campo, efeito de
sombreamento, dentre outros, enfatizamos que os
recursos inicias empregados foram prioritariamente
direcionados para a aquisição de infraestrutura
necessária para produção cartográfica final.

Editar 4.924 ortoimagens obtidas por
radar de abertura sintética (SAR). 1.565,00

Cartas topográficas610,00
O não cumprimento pleno da meta se justifica pelo
fato que a elaboração de cartas topográficas terrestre
é a última etapa do processo de produção do Projeto
Cartografia da Amazônia, pois é antecedida pelo
aerolevantamento, processamento, geração de
modelos digitais do terreno e de superfície, elaboração
de ortoimagens e arquivos de estratificação vegetal.
O saldo faltante está reprogramado para o próximo
PPA.

Editar e imprimir 610 cartas
topográficas. 292,00

Arquivos6.354,00
Além das dificuldades técnicas no processamento dos
dados de radar na região de fronteira, tais como:
necessidade de emprego de faixas de voo extensas e
inclinadas, reduzido apoio de campo, efeito de
sombreamento, dentre outros, enfatizamos que os
recursos inicias empregados foram prioritariamente
direcionados para a aquisição de infraestrutura
necessária para produção cartográfica final.

Elaborar 6.354 arquivos de
estratificação vegetal. 1.520,00

Boletins39.312,00 Meta atingida.
Elaborar anualmente 39.312 boletins
de previsão diária de tempo para
municípios da Amazônia Legal

268.711,00

Produtos300,00
Meta subestimada, pois a quantidade de produto
inclui, também alguns itens não considerados à época
da elaboração da Meta. Isso justifica a variação de
mais de 800% na execução.

Emitir anualmente 300 produtos da
área de inteligência 2.429,00
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Km²160.000,00
Devido a algumas correções técnicas nos produtos
gerados em 2014, não foi realizado o
aerolevantamento complementar em 2015 sendo
apenas reprocessados para melhoria dos dados
coletados.
O saldo de aerolevantamento foi reprogramado para o
próximo PPA.

Executar o imageamento de 160.000
Km² em áreas de não floresta. 131.697,00

Km²571.046,00
Não houve execução da meta em 2015, haja vista que
não foram alocados recursos para aerolevantamentos
adicionais em 2015. Assim sendo, não houve
aerolevantamento em 2015.

Executar o imageamento de 571.046
Km² em áreas de floresta. 0,00

Telecentros130,00
As dificuldades encontradas para atingimento de
operacionalização de 80 telecentros foi decorrente
principalmente da não instalação, pelo Ministério das
Comunicações, das antenas GSAC nos locais
pactuados.

Implementar 80 telecentros nos
municípios da Amazônia Legal
(Programa Sipam Cidades)

38,00

Km²6.000.000,00
Com a implantação do Projeto Amazônia SAR, a área
monitorada aumentou, consideravelmente, ao longo
do PPA, com isso, a meta ficou subestimada. Esse
fato justificou o expressivo aumento na área
monitorando durante o período.

Monitorar 6 milhões de Km² no
Programa de Áreas Especiais
(ProAE)

10.552.409,52

Km²470.000,00
Para os anos de 2013 e 2014 foi solicitado a exclusão
da meta do PPA, no entanto as solicitações não foram
acolhidas pelo Ministério do Planejamento. Entretanto,
o Censipam está realizando o monitoramento das
glebas públicas rurais federais em conjunto com o
Programa de Monitoramento de Áreas Especiais
(ProAE) tendo participado de diversas ações junto à
Policia Federal, ICMBio, Ibama e demais órgãos de
repressão ao desmatamento ilegal.

Monitorar mensalmente o
desmatamento em 470.000 Km² de
glebas públicas federais na
Amazônia Legal (Programa Terra
Legal)

0,00
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Modelos Digitais de
Superfície (MDS)4.924,00

Além das dificuldades técnicas no processamento dos
dados de radar na região de fronteira, tais como:
necessidade de emprego de faixas de voo extensas e
inclinadas, reduzido apoio de campo, efeito de
sombreamento, dentre outros, enfatizamos que os
recursos inicias empregados foram prioritariamente
direcionados para a aquisição de infraestrutura
necessária para produção cartográfica final.

Processar 4.924 Modelos Digitais de
Superfície (MDS). 1.755,00

Ortoimagens4.924,00
Além das dificuldades técnicas no processamento dos
dados de radar na região de fronteira, tais como:
necessidade de emprego de faixas de voo extensas e
inclinadas, reduzido apoio de campo, efeito de
sombreamento, dentre outros, enfatizamos que os
recursos inicias empregados foram prioritariamente
direcionados para a aquisição de infraestrutura
necessária para produção cartográfica final.

Processar 4.924 ortoimagens obtidas
por Radar de Abertura Sintética
(SAR).

2.228,00

Modelos Digitais do
Terreno (MDT)6.354,00

Além das dificuldades técnicas no processamento dos
dados de radar na região de fronteira, tais como:
necessidade de emprego de faixas de voo extensas e
inclinadas, reduzido apoio de campo, efeito de
sombreamento, dentre outros, enfatizamos que os
recursos inicias empregados foram prioritariamente
direcionados para a aquisição de infraestrutura
necessária para produção cartográfica final.

Processar 6.354 Modelos Digitais do
Terreno (MDT). 1.693,00

Cartas geológicas189,00
Devido à restrição de recursos, foi priorizado a
infraestrutura dedicada às cartas náuticas e cartas
terrestres. O que levou o parceiro executor Serviço
Geológico Brasileiro a captar recursos junto ao
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), fora
da região Amazônica

Produzir 189 cartas geológicas. 78,00

Cartas aerogeofísicas82,00 Meta atingida.Produzir 82 cartas aerogeofísicas. 149,00

Objetivo: 0534 - Ampliar a capacidade das Forças Armadas operarem de forma conjunta e combinada, em ambientes diversos, no País
ou no exterior, por meio do aperfeiçoamento das doutrinas, do adestramento conjunto e do desenvolvimento de instrumentos e
tecnologias adequados de comunicações, comando e controle.
Órgão Ministério da Defesa
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%16,00
Em 2015, devido a restrições orçamentárias, houve
um comprometimento no atingimento da meta final
estabelecida para o período do PPA, de 16%, mas foi
possível realizar melhorias no Sistema Rádio Digital
Troncalizado (SRDT), utilizado na integração das
comunicações táticas.

Para o próximo PPA, existe a necessidade de
incremento de recursos, a fim de possibilitar a
continuidade da evolução no desenvolvimento e
aplicação de soluções de integração entre os sistemas
táticos das Forças Armadas.

Atingir o percentual de 16% na
implantação do Sistema Tático de
Enlace de Dados (SISTED)

15,00

%39,00
Para o próximo PPA, existe a necessidade de
incremento de recursos, a fim de possibilitar a
continuidade da evolução do SISCOMIS.

Atingir o percentual de 39% na
implantação do Sistema de
Comunicações Militares por Satélite
(SISCOMIS)

35,00

%80,00 A meta de implantação dos centros terá continuidade
nos próximos exercícios.

Atingir o percentual de 80% na
implantação do centro de operações
conjuntas

80,00

Operações62,00 Meta atingida.Realizar 62 operações de presença
na faixa de fronteira 62,00

Exercícios5,00 Meta alcançada.Realizar cinco exercícios de
simulação de combate 5,00

Operações conjuntas8,00 Meta atingida.
Realizar oito operações conjuntas, a
título de adestramento, com as
Forças Armadas

8,00

Operações
multinacionais4,00

Em 2012, apesar de não ocorrer a operação
programada, por fatores externos ao Brasil , foram
realizadas três (3) outras atividades de cunho militar.

Realizar quatro operações
multinacionais com as Forças
Armadas estrangeiras

3,00

Objetivo: 0542 - Elevar a capacidade operacional do Exército, para o cumprimento de sua destinação constitucional, por meio da sua
capacitação, adestramento e prontidão logística.
Órgão Ministério da Defesa
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

%18,00 Meta atingida.Preparar os Batalhões de Polícia do
Exército e Companhias de Guarda
para emprego em eventos de grande
vulto.

18,00

Objetivo: 0547 - Elevar o nível de integração das Forças Armadas nos campos da Logística e da Mobilização, por intermédio do
desenvolvimento de sistemas, realização de exercícios e aperfeiçoamento de doutrinas, visando à interoperabilidade de meios e ao
aprimoramento da Mobilização Nacional.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Pessoas7.198.400,00 Meta atingida de 7.762.979 pessoas em 4 anos
(média de 1.799.600 pessoas ano)

Alistar 7.198.400 pessoas para o
Serviço Militar Obrigatório 1.790,74

%24,00
As metas previstas para o Plano Plurianual (PPA) -
2012-2105 para o Sistema Nacional de Mobilização
(SINAMOB) foram alcançadas.

Implantar 24% do sistema nacional
de mobilização 24,00

%70,00
A meta de  Implantar 70% do Sistema de Informações
Gerenciais de Logísticas de Defesa (SIGLD) foi
alcançada em 2014.

Implantar 70% do Sistema de
Informações Gerenciais de Logísticas
de Defesa (SIGLD)

70,00

Exercícios12,00 A meta prevista não foi alcançada por conta da
restrição orçamentária.

Realizar 12 exercícios de mobilização
para a defesa nacional 2,00

Unidades2,00 A meta foi descontinuada desde 2013.
Realizar, a cada biênio, pelo menos
um exercício logístico sobre o
emprego das Forças Armadas em
casos de desastres

0,00

Objetivo: 0552 - Promover o desenvolvimento e a capacitação científico-tecnológica e de inovação do Exército, visando à ampliação da
capacidade operacional terrestre para a proteção e a segurança da sociedade e do Estado.
Órgão Ministério da Defesa
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Vagas20,00 Meta atingida.
Ampliar a capacidade de formação
de Engenheiros militares nas áreas
de Construções Horizontais e
Verticais, Eletricidade, Eletrônica e
Meio Ambiente de 15 vagas para 20
vagas.

26,00

%30,00
O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Desenvolver 30% do sistema de
comando e controle do Exército 27,00

%20,00 O contingenciamento a que foi submetido o orçamento
gerou impacto no atingimento desta meta.

Implantar 20% do Polo de Ciência e
Tecnologia do Exército em
Guaratiba-RJ (PCTEG).

7,00

Objetivo: 0554 - Promover a multilateralidade na área de defesa, por meio dos instrumentos da diplomacia militar, para a intensificação
do intercâmbio de doutrinas e tecnologias militares e estabelecimento de parcerias com Forças Armadas estrangeiras de países do
espectro de interesse do Brasil.
Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Reuniões32,00 Meta atingida.Realizar 32 reuniões bilaterais com
as Forças Armadas estrangeiras 43,00

Objetivo: 0971 - Adequar a infraestrutura de suporte aos meios operativos da Força Aérea Brasileira.

Órgão Ministério da Defesa

ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015
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ConsideraçõesMeta Prevista 2012-2015 Unidade de MedidaDescrição da Meta 2012-2015

Metas Quantitativas

Meta Realizada Até 2015

Próprios Nacionais
Residenciais530,00

Podemos citar como fator que dificultou a realização
da meta ao longo do PPA 212-2015 , as restrições
orçamentárias ocorridas, as quais tiveram como
impacto a postergação da entrega das obras
planejadas no âmbito do COMAER.

Construir 530 Próprios Nacionais
Residenciais 410,00

Instalações militares5,00 Meta atingida.Construir 5 instalações militares 30,00

Unidade1,00
A empreiteira responsável pelas obras tem apresentou
uma performance abaixo da esperada, o que provocou
atrasos no cronograma e consequente dilatação dos
prazos contratuais.
Atualmente, o projeto está paralisado.

Implantar Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica em Lagoa
Santa-MG

0,80
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PROGRAMA: 2058 - Política Nacional de Defesa

Execução Orçamentária do Programa

Esfera Dotação (mil R$) Executado
(mil R$)*

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Orçamento de Investimento das Empresas

Totais

LOA LOA+Créditos

16.092.516 16.514.443 7.783.151

7.300 0 0

16.099.816 16.514.443 7.783.151

5.247.821 5.573.173 3.749.881

10.844.695 10.941.270 4.033.270

Execução 2015 Execução 2012 a 2015
Executado
(mil R$)**LOA+Créditos

Dotação (mil R$)

64.344.290 47.540.645

257.281 59.555

64.601.571 47.600.199

21.582.321 17.658.830

42.761.969 29.881.815

(*) Para as esferas 10 e 20, o valor executado equivale ao valor liquidado.

Política Nacional de Defesa

(**) Inclui os valores executados em cada ano e os RAPs liquidados.
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