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O 1º Seminário de Inovação do Exército – Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação 

(SisDIA), aconteceu durante os dias 18 e 19 de outubro de 2016, no Comando Militar do 

Sudeste (CMSE). 

Na abertura do evento, realizada pelo Comandante do Exército Brasileiro, General-de-

Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, foi enaltecida a importância do diálogo entre as 

Forças Armadas, Indústria e Academia, a fim de incentivar processos inovadores. 

O Chefe do Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Exército, General-de-Exército 

Juarez Aparecido de Paula Cunha, apresentou o 

SisDIA. Sobre o Sistema, falou da sinergia 

necessária para incrementar a cooperação 

entre as instâncias governamentais de todos os 

níveis, a BID, e Academia. Expôs sobre a 

integração por meio da tríplice hélice, de forma 

orientada para um objetivo comum, e também sobre os níveis de atuação do Sistema: local 

(tático), regional (estratégico-operacional) e nacional (político). A necessidade de instigar a 

inovação de forma coesa e integrada é um dos pilares para novas construções na Defesa. 



 

 

Representando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Vice-Presidente da Fiesp 

e Diretor Titular do Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec), José Ricardo 

Roriz Coelho, mencionou dados sobre a distribuição de orçamento para projetos das Forças 

Armadas, e enfatizou a importância do investimento em inovação. 

Estiveram presentes também na abertura o ministro de Ciência e Tecnologia e Comunicações, 

Gilberto Kassab; o Reitor da Universidade de São Paulo, Dr. Marco Antonio Zago; e o chanceler 

da Universidade Mackenzie, Dr. Davi Charles Gomes, dentre outras autoridades militares e 

civis. 

O Diretor Titular Adjunto do 

Departamento da Indústria de Defesa 

(Comdefesa) da Fiesp, Anastácio 

Katsanos, apresentou ao público a visão 

do Comdefesa no âmbito da inovação. 

Durante a explanação, salientou as 

estratégias utilizadas para apoio à 

competitividade industrial brasileira lideradas pelo SENAI, e apresentou diversas iniciativas 

desenvolvidas por todo Brasil. Na sequência, mencionou exemplos de produtos, processos e 

Modelos de Negócios pensados sob um prisma inovador, finalizando com dados sobre a 

inovação nas Forças Armadas Brasileiras e caminhos possíveis e perspectivas para o cenário 

no Brasil. 

Durante os dois dias de eventos apresentaram-se agências de fomento e pesquisa, academia, 

confederações e associações, empresas e departamentos que juntos, buscam soluções e 

propostas a fim de tornar a Defesa e o Brasil espaço e território de inovação. 
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