
Sistema de Exportação de 

Produtos de Defesa – Exprodef

Ministério das Relações Exteriores – MRE

Departamento de Promoção Comercial e Investimentos – DPR



Exprodef

No marco da Política Nacional de Exportação e Importação de Produtos

de Defesa (PNEI-PRODE) compete:

- ao Ministério da Defesa (MD): analisar os Pedidos de Exportação sob

a ótica da defesa nacional, da preservação/transferência de

tecnologia autóctone e do fomento à Base Industrial de Defesa;

- ao Ministério das Relações Exteriores (MRE): emitir parecer ao MD

quanto à conveniência da exportação de itens controlados, do ponto de

vista das relações exteriores, considerando os tratados internacionais de

que o Brasil seja Parte e os compromissos internacionais assumidos pelo

País.



Exprodef

• Esforço de desburocratização da Administração Pública

Federal por meio da adoção de sistema informatizado de

Exportação de Produtos de Defesa do Ministério das

Relações Exteriores (MRE);
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• Ferramenta desenvolvida pelo Centro de Tecnologia 

da Informação do MRE com os seguintes objetivos:

a) redução do tempo para conclusão dos processos;

b) atendimento às necessidades do setor privado frente 

aos desafios do setor;

c) integridade e segurança dos dados e pareceres.



Exprodef

O Exprodef possui duas fases consecutivas:

I - Solicitação de negociação preliminar (NEGPREL):

• As empresas brasileiras da Base Industrial de Defesa cadastram-se no

Exprodef (http://exprodef.braziltradenet.gov.br);

• Uma vez inseridas no sistema, recebem autorização, por e-mail, para

solicitar pedido de NEGPREL;

• MRE realiza a conferência da documentação recebida e inicia processo de

consulta interna aos setores competentes do Ministério;
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• As respectivas Divisões analisam o pedido e definem parecer, seja do ponto

de vista político (no caso das unidades geográficas), seja do técnico (casos

cuja exportação dependem de autorização ou notificação prévia do CSNU);

• Parecer da unidade hierarquicamente superior prevalece sobre aquele da

unidade inferior no andamento do processo;

• MRE transmite ao MD parecer final sobre cada pedido de NEGPREL;

• A NegPrel, uma vez autorizada, terá validade de dois anos, contados a partir

da data de sua emissão pelo Ministério das Relações Exteriores
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Negociação preliminar
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Acessar  “Negociações preliminares e pedidos de exportação”, 
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II - Solicitação de Pedido de exportação (PEx) 

• Solicitação realizada ao MRE por empresa exportadora, decorrente de uma

NegPrel previamente aprovada, sobre a intenção de efetivamente exportar

itens controlados pela Política Nacional de Exportação e Importação de

Produtos de Defesa (PNEI-PRODE);

• Novo processo de consulta interna do MRE aos setores competentes;

• Ao contrário da NEGPREL, requer informação detalhada da quantidade e

modalidade do material a ser efetivamente exportado;

• MRE transmite ao MD parecer final sobre cada Pedido de exportação ;
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Preencher pedido de exportação
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Em suma:

• Trata-se de ferramenta simples, dentro da Extranet DPR, pela qual os usuários do

sistema, com diferentes perfis, poderão processar pedidos de negociações

preliminares e de exportação, inclusive emitindo parecer;

• Redução considerável do tempo despendido para obtenção de pareceres: 60 dias

em média no sistema antigo de processamento manual / Até 15 dias corridos,

prorrogáveis por igual período uma única vez, no sistema atual;

• Sistema seguro, pois é operado em rede fechada, com habilitação prévia dos

usuários e administrado integralmente dentro do MRE;

• Iniciativa está alinhada à busca pela melhora no diálogo do MRE com o setor

privado nacional, uma vez que a modernização e o aprimoramento dos serviços

prestados pelo Estado brasileiro constituem prioridade da Administração pública

no Brasil.
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