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impressa dos setores de Defesa, 
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ecnologia & Defesa, fundada em 1983 , com base em sua expressão junto ao 

mercado, credibilidade e penetração é, desde 2003, a publicação ofi cial da LAAD 

Defence & Security e da LAAD Security, ambas organizadas pelo grupo inglês 

Clarion Events. Também, por esses mesmos motivos, é a única revista do segmento, 

até o momento, a entrevistar dois presidentes da República. Sua editora, Tecnodefesa 

Editorial, é também, desde 2011, responsável pela comercialização e produção do 

boletim ofi cial da LAAD Defence & Security.

A revista é publicada a cada três meses e 

tem uma tiragem de 10.000 a 12.000 exemplares 

por edição. Cerca de 1.200 cópias são enviadas 

gratuitamente para o mais completo e exclusivo 

mailing list que inclui, no Brasil, ofi ciais-generais 

e superiores em funções de comando e chefi a 

de órgãos técnicos de apoio nas três Forças 

Armadas, políticos, jornalistas, executivos do 

setor, diplomatas, adidos militares, titulares de 

ministérios e agências governamentais, institu-

tos de pesquisa e universidades, autoridades de 

segurança pública, etc. Numa escala reduzida, 

a revista é também enviada para dirigentes mi-

litares e autoridades policiais na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai 

e Venezuela.

Para mais informações: redacao@tecnodefesa.com.br

Suplementos e edições especiais focadas em temas específi cos são publicados, 

numa média de duas a três por ano. Assim, considerando essas edições, a periodi-

cidade passa a ser bimestral.

Desde 2010, também é publicada uma revista específi ca sobre segurança pública, 

Tecnologia & Defesa Segurança, focada em todas as suas vertentes desse setor, em 

linha com o crescimento desse mercado.

Tecnologia & Defesa é também a única publicação brasi-

leira que, com frequência, aborda a temática espacial, tanto 

local como regional, produzindo edições especiais, reporta-

gens, entrevistas e análises sobre as atividades espaciais 

brasileiras e sul-americanas.

A sua equipe editorial é a maior  do Brasil, contando com 

especialistas nos mais variados temas. Seus editores e repór-

teres frequentemente cobrem os principais salões de negócios 

da América do Sul e Europa, como LAAD Defence & Security, 

FIDAE, Paris Air Show, Eurosatory e Euronaval.  A equipe de 

jornalistas da revista presta, ainda, assessoria a importantes 

órgãos de comunicação como redes de rádio e televisão e jornais 

de grande circulação.

Em 2000, o Commissariat Général des Expositions et 

Salons du Gicat (COGES), uma entidade do governo francês, incluiu a revista na lista 

das dez mais importantes publicações aeroespaciais e de defesa do mundo.


