
Com a necessidade de expandir
seus negócios para mercados
emergentes, empresas que atuam
na área de defesa prometem en-
trar com força máxima para par-
ticipar dos grandes eventos no
Brasil. A agenda nacional, que
começa com a visita do Papa em
2013 e termina com os Jogos
Olímpicos em 2016, no Rio de Ja-
neiro, aguçou executivos de
companhias do ramo que, com a
crise, perderam espaço entre os
principais consumidores: Esta-
dos Unidos e União Europeia.

“Não oferecemos nossos servi-
ços para Londres, que receberá
os jogos olímpicos neste ano.
Mas, definitivamente, entrare-
mos na briga pelo Brasil”, diz
Werner Lachenmaier, diretor co-
mercial da europeia Cassidian.

A afirmação taxativa do exe-
cutivo evidencia a mudança de
objetivos da empresa, que há
poucos anos, operava apenas
em mercados desenvolvidos.
Com a desaceleração dos países
ricos, tiveram de buscar espaço
entre os emergentes. Com a
chance de ingressar no Brasil
por meio destes eventos, a em-
presa espera não perder a opor-
tunidade. “Estamos prontos pa-
ra o jogo”, diz Lachenmaier.

Atualmente, a companhia faz
o monitoramento dos 9 mil qui-
lômetros das fronteiras saudi-
tas. Em 2010, forneceu equipa-
mento de comunicação à polí-
cia sul-africana para a Copa do
Mundo e, em 2008, para a de Pe-
quim, durante a olimpíada.

“Será necessário inovar para
nos expandir globalmente. Os
mercados emergentes fazem
parte desta estratégia de inova-
ção. Índia e Brasil são nossos
principais objetivos”, explica o
vice-presidente de Pesquisa e
Desenvolvimento da Cassi-
dian, Aimo Bülte.

Após o acordo que criou uma
joint-venture com a brasileira
Odebrecht, a companhia euro-
peia anunciou investimentos de
€200 milhões (US$ 260 mi-
lhões) até 2014 a fim de montar
uma subsidiária no Brasil para
atuar nos grandes eventos.

A israelense Rafael Defense,
com faturamento acima de
US$ 1,7 bilhões e presente na
maioria das nações ricas, parti-
lha do pensamento da concor-
rente. “A Rafael tem interesse
em grandes projetos. Temos a ca-
pacidade de oferecer sistemas de
informação em tempo real, que
são necessários para uma toma-
da de decisão extraordinária, co-
mum nestes grandes eventos”,
afirma Yitzhak Soroka, diretor
para o Brasil da companhia.

Entre os produtos oferecidos
pelas empresas, estão câmeras
de alta definição, que podem
identificar um torcedor a mais
de três quilômetros de distân-

cia; linhas de transmissão de da-
dos de alta velocidade, integran-
do centros de controle e as polí-
cias locais; armas letais e não le-
tais de combate; e veículos segu-
ros para o transporte de pessoas
importantes, as chamadas VIPs
(Very Importante People).

Por ser um evento de abran-
gência nacional, a Copa do Mun-
do de 2014 tem atraído maior in-
teresse das companhias. De
acordo com a consultoria Er-
nest Young, mais de R$ 1,69 bi-
lhão serão investidos em segu-
rança pública apenas para este
acontecimento.

Segundo o Comitê Organiza-
dor Local (COL), os investimen-
tos em segurança e defesa para
a Copa de 2014 integram o orça-
mento de infraestrutura, que po-
de chegar a R$ 47,5 bilhões.

No entanto, o montante apor-
tado deve aumentar após a con-
clusão do evento da Fifa no Bra-
sil. Somente no Rio de Janeiro,
até 2016, devem ser aplicados
R$ 3 bilhões em segurança públi-
ca, segundo previsão feita há al-
guns meses pelo secretário esta-
dual, José Mariano Beltrame.

Sem um número oficial, as es-
timativas para São Paulo suge-
rem uma cifra menor, devido a
uma menor participação nos Jo-
gos Olímpicos.

De acordo com Samira Bueno,
coordenadora de projetos do Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pú-
blica (FBSP), a parceria com a ini-
ciativa privada é primordial para
o sucesso destes eventos. “O
grande potencial para as empre-
sas está no fornecimento de tec-
nologia. Nesta área poderemos
vislumbrar um legado após o tér-
mino destes grandes eventos”,
prospecta Samira Bueno.

A consultora lembra que mui-
tas cidades brasileiras já possuem
um “know how” com grandes
eventos, como os blocos de carna-
val, em Salvador, e a Parada do
Orgulho GLBT, em São Paulo. Nes-
tes casos, diz Bueno, a segurança
tem sido satisfatória devido ao
grande número de pessoas envol-
vidas nos eventos. “São parcerias
entre os governos e a iniciativa
privada bem sucedidas. Já existe
uma experiência nesta área a par-
tir destes eventos, principalmen-
te na área tecnológica”. ■

INFRAESTRUTURA

Governo brasileiro formaliza acordos com
diversos países na área de energia renovável
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SUSTENTABILIDADE

Missão da ONU visita o Brasil para
preparar a conferência Rio+20

O país formalizou ontem várias parcerias na área de energias renováveis
e eficiência energética. Com a formalização, o Brasil ou outro país,
desde que em comum acordo, terá direito a empréstimo de até
¤ 52 milhões, com juros reduzidos, para projetos nessas áreas. Fazem
parte desse rol energias de fonte hidráulica, eólica, solar, geotérmica,
oceânica, de biomassa, resíduos sólidos e biocombustíveis. ABr
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Grandes eventos já
atraem empresas da
área de segurança

Uma missão da Organização das Nações Unidas (ONU) começou
ontem visita oficial ao Brasil para discutir detalhes da Conferência
da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que ocorrerá
no Rio de Janeiro, em junho. A missão é liderada por Sha Zukang,
secretário-geral da Rio+20. Representantes da ONU reuniram-se
com integrantes do Comitê Nacional de Organização (CNO). ABr

Sem perspectiva de crescimento nos países ricos, companhias
de defesa tentam operar no país para expandir seus mercados

Agenda de grandes
eventos, que começa
com a visita do Papa
em 2013 e termina
com os Jogos
Olímpicos em 2016,
aguçou executivos
de companhias do
ramo de defesa, que,
com a crise, perdem
espaço entre nações
desenvolvidas
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Investimentosem
segurançaedefesapara
aCopade2014podem
chegaraR$47,5bilhões

PRONTO PARA O JOGO

O que as empresas de segurança estrangeiras têm 
a oferecer para Copa e Olimpíada no Brasil

MONITORAMENTO

Câmeras de alta definição podem 
identificar um torcedor a até 
3 quilômetros de distância

Veículos 
seguros para 
o traslado 
de pessoas 
importantes (VIPs)

Linhas de transmissão de dados de alta 
velocidade e softwares para integrar 
centros de comando às polícias locais

COMUNICAÇÃO

ARMAMENTO

Armas letais e não letais 
de combate

TRANSPORTE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 8.




