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Rio de Janeiro, 1º de abril de 2019 – Como parte do compromisso dos Estados Unidos em ampliar 
sua parceria no setor de defesa com o Brasil, uma delegação americana de representantes do alto 
escalão dos departamentos de Defesa, Estado e Comércio, liderada pelo Encarregado de Negócios 
da Missão Diplomática dos EUA no Brasil, William Popp, participou hoje do fórum Diálogo da 
Indústria de Defesa Brasil-Estados Unidos (DID). 
 
A delegação também estará presente na a Feira de Defesa e Segurança da América Latina (LAAD), 
a maior conferência e feira comercial dedicada às forças armadas e indústria de defesa da América 
Latina, de 2 a 5 de Abril. 
 
O DID acontece na sequência da bem-sucedida visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados 
Unidos. Em declaração conjunta divulgada durante a visita, o presidente Donald J. Trump e o 
presidente Bolsonaro reafirmaram o interesse pela construção de uma nova parceria entre os dois 
países. Os dois chefes de estado saudaram a assinatura de um Acordo de Salvaguarda Tecnológica 
que, quando ratificado pelo Congresso brasileiro, possibilitará o uso de tecnologias dos EUA em 
lançamentos espaciais comerciais no Brasil. 
 
A programação do DID destacou os importantes anúncios feitos durante a viagem de Bolsonaro 
aos EUA, relembrou recentes histórias de sucesso nas parcerias comerciais entre Estados Unidos 
e Brasil, avaliou o potencial para futura cooperação comercial no setor espacial e reafirmou a 
continuidade do comércio bilateral e dos investimentos no setor de defesa. Reconhecendo a 
importância do evento, Popp afirmou: “Os Estados Unidos e o Brasil estão entrando em uma nova 
fase de parceria. É uma oportunidade para melhor integrar a indústria à nossa já forte relação no 
setor de defesa, identificar áreas promissoras para parcerias comerciais concretas, eliminar 
obstáculos e encorajar o comércio e investimentos”. 
 
Durante a LAAD, os representantes do governo participarão da cerimônia de abertura, visitarão o 
pavilhão dos Estados Unidos e empresas expositoras e realizarão reuniões com membros do 
governo brasileiro. 
 
Membros da Delegação: O Encarregado de Negócios, William Popp, e o Cônsul Geral dos EUA 
no Rio de Janeiro, Scott Hamilton, estiveram acompanhados do Subsecretário Adjunto de Política 
do Departamento de Defesa, David Trachtenberg, e do Diretor de Política na Administração 
Internacional de Comércio do Departamento de Comércio, Joseph Laroski, que lideraram 
delegações de suas respectivas agências. 
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A 3ª edição do Diálogo das Indústrias de Defesa Brasil e Estados Unidos ocorreu, na segunda- 
feira (1º/04), na Escola de Guerra Naval (EGN), no Rio de Janeiro (RJ). Cerca de 200 participantes 
conversaram sobre o andamento de acordos que estão sendo desenvolvidos pelos dois países e 
tiveram a possibilidade de identificar oportunidades comerciais. Estavam presentes representantes 
diplomáticos de estados, presidentes de empresas e representantes de indústrias nacionais e 
estrangeiras, entre outras autoridades militares e civis. 
 
“Eu creio ser de extrema importância que os nossos países estejam cada vez mais sintonizados em 
cooperação em matérias de Defesa. Mais especificamente no fomento ao desenvolvimento de 
nossas bases científicas, tecnológicas e industriais de Defesa, ressaltou o secretário de Produtos de 
Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degaut, no início do encontro. 
 
Na ocasião, os participantes debateram sobre uma série de acordos bilaterais que permitirão novas 
oportunidades de relacionamento comercial e o desenvolvimento da indústria nacional brasileira. 
 
O encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos, William Popp, declarou que a 
realização do diálogo é “um momento importante na visita bilateral entre o Brasil e os Estados 
Unidos” e um exemplo de maior aproximação “entre os governos e os setores privados”. 
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“Temos a oportunidade de ter terceira edição do diálogo e aprofundar os vínculos entre as 
companhias e avaliar como os governos podem facilitar ainda mais os negócios entre o Brasil e os 
Estados Unidos no setor de defesa”, avaliou o encarregado da embaixada americana. 
 
O acordo de salvaguardas tecnológicas assinado, em março deste ano, pelo presidente Jair 
Bolsonaro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, foi um dos pontos debatidos no encontro. 
Se aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro, o acordo na área aeroespacial prevê a 
possibilidade da exploração econômica do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. 
 
Entre as tratativas em andamento, os dois países almejam desenvolver um projeto em comum que 
possibilitará a inserção de empresas e geração de empregos ao Brasil com oportunidade de 
desenvolvimento tecnológico. 
 
No encerramento, o secretário de Produtos de Defesa, Marcos Degaut, anunciou a decisão de os 
dois países realizarem mensalmente reuniões bilaterais para aumentar a integração entre o Brasil 
e os Estados Unidos. 
 
A primeira edição do Diálogo das Indústrias de Defesa Brasil e Estados Unidos da América 
ocorreu, em 2016, para estabelecer um fórum de discussão que aprofundasse as prioridades de 
longo prazo e institucionalizasse a cooperação entre os dois países em matéria de defesa. O 
segundo encontro foi realizado em Washington, em 2017. 
 
Grupos de trabalho 
No contexto do Diálogo das Indústrias de Defesa Brasil – Estados Unidos, foram criados grupo de 
trabalho com intuito de desenvolver possíveis parcerias nas áreas: comercial: visando fomentar 
oportunidades de negócios entre empresas, com troca de informações sobre as indústrias e suas 
capacidades de ambos os países. Binacional: objetiva selecionar programas governamentais, 
levantando as necessidades e objetivos dos dois países, discutir cronogramas e domínio de 
tecnologia, envolvendo indústria. 
 
Espacial: aproveitar os conhecimentos da indústria para defender os benefícios de acelerar o 
acordo de salvaguardas tecnológicas, identificar oportunidades comerciais e/ ou impedimentos. 
 
Política: identificar obstáculos à política regulatória e industrial para o avanço das oportunidades 
comerciais. O ingresso nos Grupos de Trabalho é aberto à indústria de defesa. As empresas podem 
solicitar a inclusão à Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesas e Segurança 
(Abimde). 
 
Por Lane Barreto 
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AMÉRICA LATINA 
RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Más 200 miembros de las industrias de Defensa de Brasil y de 
EEUU se reunieron en Río de Janeiro para evaluar el avance de acuerdos firmados entre dos países, 
un encuentro en que quedó patente la creciente sintonía entre los dos países, según informó el 
ministerio de Defensa del Gobierno de Brasil en un comunicado. 
 
"Me parece que es de extrema importancia que nuestros países estén cada vez más sintonizados en 
cooperación en materias de Defensa; más concretamente en el fomento de nuestras bases 
científicas, tecnológicas e industriales de Defensa", resaltó el secretario de productos de Defensa 
del ministerio, Marco Degaut, al inicio del encuentro, según la nota de prensa oficial. 
 
El encuentro se enmarca en la 3 edición del Diálogo de Industrias de Defensa de Brasil y EEUU y 
tuvo lugar en Río de Janeiro coincidiendo con la celebración de la feria LAAD, uno de los 
certámenes de defensa y seguridad más importantes de Latinoamérica. 
 
Participaron representantes diplomáticos de los dos países, presidentes de empresas, representantes 
de industrias nacionales y extranjeras y otras autoridades civiles y militares. 
 
El encargado de negocios de la embajada de EEUU en Brasil, William Popp, declaró que la 
realización del encuentro es un momento importante en la relación bilateral entre Brasil y EEUU 
y "un ejemplo de mayor aproximación entre los gobiernos y los sectores privados". 
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Entre los temas bilaterales tratados destaca el acuerdo de salvaguardas tecnológicas que permite 
que los EEUU puedan hacer uso comercial de la base de lanzamiento de cohetes espaciales de 
Alcantara, situada en el estado brasileño de Maranhao (norte). 
 
Las autoridades brasileñas manifestaron su interés en realizar este tipo de encuentros de forma 
mensual; hasta ahora había habido dos reuniones de este tipo, una en 2016 para institucionalizar 
los canales de cooperación, y otra en 2017. 
BR-US - Delegação dos Estados Unidos promove parceria comercial no setor de defesa durante 
o Diálogo da Indústria de Defesa e a LAAD 
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