Prezado Sr Pablo Luiz,

Agradecemos o contato e esclarecemos que a Indústria de Material Bélico do Brasil –
IMBEL® foi criada em 14 de julho de 1975, por intermédio da Lei nº 6.227. Ela é uma Empresa
Pública dependente, com personalidade jurídica de direito privado, não pertencente ao
Exército, mas vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Força
Terrestre. Ela é uma Empresa Estratégica de Defesa
A Empresa, cuja sede está instalada no QG do Exército em Brasília (DF), é constituída
por 05 (cinco) unidades de produção localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e
São Paulo, onde são fabricados explosivos, armas, munições e outros itens e equipamentos
destinados às áreas de Defesa e Segurança. Nossos principais clientes são o Exército Brasileiro
e os Órgãos de Segurança Pública Federais (Polícia Federal, Departamento Penitenciário
Nacional e Força Nacional de Segurança), e estaduais, principalmente dos estados de São
Paulo e Minas Gerais.
Como se depreende, a IMBEL® possui natureza eminentemente estratégica e se
diferencia diametralmente de órgãos públicos e de outras empresas públicas por atuar de
forma concorrencial em um segmento marcado por alto nível tecnológico que exige rigorosas
medidas de segurança que impeçam ou minimizem os efeitos da espionagem industrial de
países estrangeiros e dos seus concorrentes nacionais ou não. Na condição de empresa estatal,
ela está autorizada a fazer a exploração direta de atividade econômica devido aos imperativos
da segurança nacional ou do relevante interesse coletivo, conforme disposto no Art 173 da
Constituição Federal.
A IMBEL® vem sendo instada de forma sistemática a fornecer informações sensíveis
que permitam através de cruzamentos de dados, o levantamento pela inteligência comercial
concorrente de pontos fracos e fortes da Empresa e a definição de aspectos relevantes que
contribuam para a implementação de estratégias comerciais agressivas pelos concorrentes.
Feitas as considerações anteriores esclarecemos o que se segue:
- o desempenho financeiro da IMBEL (orçamento, lucro, despesas líquidas etc) é
publicado anualmente no site da Empresa www.imbel.gov.br, podendo ser
acessado através do seguinte caminho: EMPRESA – TRANSPARÊNCIA – Processos
de Contas Anuais –Relatórios de Gestão. Entretanto, as informações concernentes
ao exercício físico de 2016 aguardam aprovação dos órgãos de controle externos
(TCU, Ministério da Defesa, Comando do Exército) que deve estar acontecendo em
breve. As informações de 2017 só estarão disponibilizadas em 2018;
- não fornecemos informações sobre folha salarial da Empresa ou remuneração de
empregados por tratar-se de assunto sensível que pode suscitar a cooptação de
mão de obra altamente qualificada da Empresa, cuja remuneração é
significativamente inferior à praticada no mercado privado. Tais informações são
de pleno conhecimento dos órgãos de controle (MPDG, TCU etc). Convém
esclarecer que a remuneração de diretores e integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal consta do Relatório de Gestão anual;
- informações sobre quantitativos de armas produzidas não são divulgadas de
forma indiscriminada por questões estratégicas. Essas informações são
disponibilizadas aos nossos órgãos de controle externos;
- nosso portfólio de produtos pode ser consultado em nossa página na internet
www.imbel.gov.br, na área PRODUTOS.

Caso o Sr não concorde com as informações prestadas esclarecemos que poderá
impetrar recurso pelo e-SIC dirigido ao Ouvidor da empresa, no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da tomada de ciência desta resposta.

