2015: ano da 10ª LAAD

A LAAD chega à 10ª edição prometendo novos
recordes e o sucesso já conhecido.
Texto: Solange Galante
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O ano era 1997. O maior e mais importante
centro de exposições do Rio de Janeiro, o Riocentro,
em Jacarepaguá (zona oeste), recebeu uma feira
destinada a profissionais do setor de segurança.
Fabricantes de radares e os mais sofisticados equipamentos foram reunidos para a exposição. A Latin America Defentech ou Feira Latino-Americana
de Tecnologia de Defesa, LAD, teve a participação
de 30 empresas de diversos países. Mais do que
isso, um apoio institucional dos ministérios militares e do Ministério das Relações Exteriores. A
intenção era realizá-la, a partir de então, a cada
dois anos. A LAD 97 era um reflexo de como o
mercado latino-americano havia crescido em importância para empresas de tecnologia e sistemas
de defesa.
Em sua quinta edição, em 2005, a feira passou
a se chamar Latin America Aerospace & Defence
(LAAD), agregando também o setor de aviação
militar.
A LAAD cresceu a cada ano, especialmente
após ter sido adquirida, em maio de 2008, pela
Clarion Events Limited, a maior empresa privada
de capital fechado do Reino Unido e uma das
três mais importantes organizadoras de eventos
daquela nação, sendo especializada em realizar
feiras, conferências e eventos na Europa, Américas, Oriente Médio e Ásia.
No balanço geral da edição realizada em
2011, o evento contou, ao todo, com a presença
de 663 expositores de 40 países, um aumento
praticamente de 100% e de 30%, respectivamente, em relação à LAAD de 2009 (336 expositores >
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de 31 países). Em termos de visitação, também
surpreendeu: mais de 25 mil pessoas circularam
pela feira, contra cerca de 18 mil na edição anterior, que havia sido a primeira sob a direção da
Clarion – por sua vez, já um sucesso absoluto. A
presença de companhias nacionais também foi
ampliada de forma considerável naquele ano:
além do aumento do número de empresas expositoras brasileiras, de 91, na edição anterior, para
121, na LAAD 2011, a indústria nacional dobrou
a área de exposição. Os fornecedores internacionais, por sua vez, também cresceram na LAAD
2011: foram 542 expositores, com crescimento
de 70% no espaço ocupado.
Naquela mesma edição foi incorporado o setor
de segurança, seguindo tendência mundial de
tratar o segmento juntamente com defesa, uma
vez que hoje há tecnologia e equipamentos que
servem a ambos.
Na nona edição da LAAD Defence & Security
em 2013, o público foi o maior já registrado:
34.600 visitantes circularam pela feira nos quatro
dias de exposição, um crescimento superior a 30%
em relação a 2011. O evento também contou com
participação recorde de representantes da indústria
de defesa e segurança e de autoridades de diversos
países. Ao todo, 693 expositores de 42 países, dos
quais 171 do Brasil, ocuparam três pavilhões do
complexo do Riocentro.
Com isso, a LAAD Defence & Security chega à
sua 10a edição em 2015, prevendo novos recordes:
mais de 700 expositores nacionais e internacionais

O evento de 2015 prevê mais de 700 expositores nacionais e internacionais.

A importância da LAAD Defence
& Security

Diversos helicópteros militares estão sempre presentes na ala estática.
Assim como
o setor de
segurança,
outro tema da
LAAD, a defesa,
vem sempre se
modernizando e
se ampliando.
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estarão reunidos em três pavilhões da mesma área
entre os dias 14 e 17 de abril. O Programa de Delegações Oficiais trouxe, em 2013, cerca de 319
autoridades de defesa e 319 de segurança pública,
além de 128 delegações oficiais de 61 países, números que também poderão ser superados.
Espera-se para a edição de 2015 mais de 40 mil
visitantes durante os quatro dias do evento, que se
destaca por ser um dos principais ambientes para a
disseminação de novas tecnologias, equipamentos,
serviços e conhecimento voltados para esses segmentos, assim como um espaço estratégico para
o fomento de negócios junto às Forças Armadas
(Marinha, Exército e Aeronáutica), forças policiais
e especiais, consultorias, segurança corporativa e
agências governamentais. Quem visitar o Riocentro encontrará o que há de mais moderno para
tecnologias e serviços em mais de 20 setores das
indústrias de defesa e segurança, tais como armamentos e munição; autenticação, controle de acesso e vigilância; construção em defesa e segurança;
consultoria, treinamento e serviços; emergência,
salvamento e resgate; engenharia aeronáutica;
engenharia naval; equipamentos pessoais; ópticos
e optrônicos; perícia criminal e forense; sistema
de proteção QBRNE (uma ameaça que envolva
agentes Químicos, Biológicos, Radiológico ou
substâncias Nucleares e Explosivos); tecnologia da
informação e cyber security; transmissão, comunicação e posicionamento; e veículos. Sem dúvida,
um amplo leque de alcance da LAAD.

A importância da feira cresceu ainda mais
após a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em dezembro de 2008, projeto de modernização do setor. A estratégia estabeleceu com clareza
o papel das Forças Armadas Brasileiras, a relação
das mesmas com a sociedade e suas novas necessidades, além de como deveriam se equipar para
realizar sua missão. A LAAD Defence & Security
tornou-se um palco importante para apresentar
os equipamentos e as tecnologias disponíveis
para que as forças se reequipassem, bem como
serve como local ideal para discutir, por meio dos
seminários, as estratégias para o setor.
A Estratégia Nacional de Defesa, atualizada
em 2012, foi estabelecida por meio de três eixos
estruturantes. O primeiro deles é a reorganização
em si das Forças Armadas (Marinha, Exército e
Aeronáutica). O segundo eixo é a reestruturação
da indústria de material de defesa e o terceiro eixo
é a política de composição dos efetivos das forças,
incluindo o serviço militar obrigatório.
Os setores de defesa e segurança, tema da
LAAD, vêm sempre se modernizando e se ampliando. Além dos tradicionais veículos terrestres,
armamentos de grande porte, armas leves e blindagens, hoje são comuns as armas não letais, os
drones, os sistemas avançados de comunicação
por rádio e por satélites, proteção contra armas
NBQ (Nucleares, Biológicas e Químicas) e sistemas
espaciais. Também poderão ser encontradas no
evento novidades em sistemas de tráfego aéreo,
sistemas de propulsão, tecnologia da informação
(TI), aviônicos, treinamento e simulação, bem
como uma área dedicada ao setor têxtil (uniformes
em geral). O cyber security, coordenado no Brasil
pelo Exército, equipamentos e tecnologia para a
guerra eletrônica (mísseis, radares) também serão
destaque, bem como os equipamentos de proteção individual, como coletes e capacetes.
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Várias empresas
interessadas em
vender aviões
para a América
Latina, também
presentes
na feira,
apresentaram
seus projetos.

Integração
A palavra chave hoje é integração e o Ministério
da Defesa já assinou um acordo de cooperação,
por meio do qual presta apoio institucional à LAAD
Defence & Security. Está previsto que o Ministério
da Justiça também prestará apoio semelhante ao
evento.
A feira realizada no Riocentro participa dessa
missão integradora, reunindo todos os atores desse
sistema, coordenados pelo Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas (EMCFA). Criado em agosto de
2010, o EMCFA opera com o propósito de planejar
ações integradas entre as três Forças Armadas do
País, auxiliando o Ministério da Defesa no uso mais
adequado dos recursos em operações especiais e
missões de paz. O EMCFA auxilia no cumprimento
da Estratégia Nacional de Defesa e ainda oferece
apoio logístico para operações de segurança pública, assim como na ajuda humanitária às vítimas
de enchentes no País e, inclusive, com atuação
no âmbito internacional, como na intensificação
da participação das Forças Armadas brasileiras na
missão de paz no Haiti. Nesses e em outros casos
de conflito, as três Forças Armadas precisam atuar
em consonância e o EMCFA garante, entre outras
necessidades, treinamento e compra conjunta de
equipamentos.
A Copa no Brasil, realizada no ano passado,
A LAAD Defence & Security será realizada entre os dias 14 e 17 de abril no Rio Centro.
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foi um exemplo de integração conjunta entre
forças policiais e forças armadas que exigiu treinamento, novos equipamentos e novas práticas
de segurança. Outros exemplos foram a Rio+20
e os Jogos Panamericanos.
Alguns projetos nacionais estão sendo desenvolvidos, a maioria se estendendo a longo prazo,
inclusive até 20 anos, como a compra do caça
Gripen, com transferência de tecnologia para o
Brasil, cujo mockup em escala 1/1 e correspondente simulador de voo serão trazidos pela Saab
para a LAAD. Já o KC-390, avião de transporte
da Embraer que voou pela primeira vez este
ano, teve o contrato de compra das primeiras 28
unidades da FAB assinado na própria LAAD, bem
como a reforma dos aviões embarcados no navioaeródromo São Paulo. Outros projetos em andamento são o Astros 2020 (sistema de mísseis da
Avibrás); o Sistema Integrado de Monitoramento
de Fronteiras (Sisfron), conduzido pelo Exército e
considerado hoje o maior sistema de vigilância de
fronteiras do planeta e que interage com todas as
forças, visando dobrar o número de batalhões de
fronteiras terrestres; além do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (Sisgaaz), cuja cobertura
abrangerá as Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)
e as áreas internacionais de responsabilidade para
operações de socorro e salvamento (SAR – Search
and Rescue). Também está sendo desenvolvido o
Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa
(PAED), que também atua nas três forças e inclui,
entre outras, a modernização dos caças F-5 da
FAB, pela Embraer. No âmbito internacional, destaque também será dado ao míssil ar-ar de quinta
geração A-Darter, cujo desenvolvimento foi feito,
em conjunto com as empresas brasileiras Avibrás,
Mectron e Opto, pela empresa Denel Dynamics,
da África do Sul.
A LAAD Defence & Security apresenta equipamentos e tecnologias que podem ser empregados
em todos esse projetos e muitos outros. Na missão
de colaborar com a integração dos setores de segurança e defesa brasileiros, um dos destaques será a
reunião do colegiado do Colégio Nacional dos Secretários Estaduais de Segurança Pública (Consesp).
Por isso, os olhos de todo o setor estarão voltados
para o evento entre 14 e 17 de abril.

