
Technical
INTERVENER

• Warships
• Patrol boats
• Support vessels
• Consulting

Naval Construction

• Airplanes
• Avionics
• UAVs
• Drones

Aerospace Projects

• Armored combat cars
• Police vehicles
• Military trucks
• UGVs

Military Vehicles Armaments Systems

MARKET SEGMENTS FOR TECHNICAL INTERVENER:

• Missiles, bombs and rockets
• Weapons
• Low caliber ammunition
• Non lethal ammunition

• Combat systems
• Tactical systems
• Simulators
• Digital security

Several countries, when importing defense material, impose to the exporting government a Technical Intervener to monitoring 
contracts in order to verify compliance with deadlines, targets and contractually established quality standards.
EMGEPRON, a public company linked to the Ministry of Defense through the Brazilian Navy, is accredited by the Ministry of Defense, 
through Ordinance No 330/2016, to act as Technical Intervener in the exports of the companies that make up the Industrial Defense 
Base (IDB).
With a highly qualified technical staff and extensive experience in project management and commercial promotion of IDB companies, 
EMGEPRON is able to meet the international technical intervention requirements of importing governments, contributing to  
increase exports of IDB products and services .

www.emgepron.gov.br

marketing@emgepron.gov.br facebook.com/EMGEPRON

+55 (21) 3907-1835/1846

DESCRIPTION



Diversos países, ao importarem material de defesa, impõem ao governo exportador um Interveniente Técnico para acompanhamento 
dos contratos para verificação do cumprimento de prazos, metas e padrões de qualidade contratualmente estabelecidos.
A Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio da 
Marinha do Brasil, foi credenciada pelo Minstério da Defesa, por meio da Portaria nº 330/2016, a atuar como Interveniente Técnico 
nas exportações das empresas que compõem a Base Industrial de Defesa (BID).
Com um corpo técnico altamente qualificado e vasta experiência na gestão de projetos e na promoção comercial de empresas da BID, 
a EMGEPRON está apta a cumprir os requisitos internacionais de interveniência técnica dos governos importadores, contribuindo 
para o aumento da exportação de produtos e serviços da BID.

Técnico
INTERVENIENTE

• Navios de guerra
• Lanchas-patrulha
• Embarcações de apoio
• Consultorias

Construção Naval

• Aeronaves
• Aviônicos
• VANTs
• Drones

Projetos Aeroespaciais

• Blindados de combate
• Viaturas policiais
• Caminhões militares
• VTNTs

Veículos Militares Armamentos Sistemas

SEGMENTOS DE MERCADO  PARA INTERVENIÊNCIA TÉCNICA:

• Mísseis, bombas e foguetes
• Armas
• Munição de baixo calibre
• Munição não letal

• Sistemas de combate
• Sistemas táticos
• Simuladores
• Segurança digital

www.emgepron.gov.br

marketing@emgepron.gov.br facebook.com/EMGEPRON
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DESCRIÇÃO


