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RESUMO 

A indústria aeronáutica é uma das mais globalizadas e se caracteriza pelo elevado volume de 

recursos movimentados e pela utilização de alta tecnologia, possuindo uma cadeia produtiva 

que se torna cada vez mais compartilhada entre inúmeros parceiros, bem como pela sua forte 

vocação exportadora. O atendimento à rígidos padrões de confiabilidade do produto e a 

exigência de atendimento pós-venda em nível mundial associadas às demais características 

mencionadas estabelecem barreiras significativas à entrada de novos concorrentes. No caso 

brasileiro em especial, percebeu-se nas últimas décadas um excepcional desempenho desse 

setor, transformando-o em um caso atípico e singular, pois é uma das poucas indústrias de alta 

densidade tecnológica do país que conseguiu alcançar uma posição de destaque no mercado 

internacional. A sua empresa líder, a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) é um 

caso particular de sucesso, posicionando-se entre as líderes mundiais. Nesse sentido, este 

estudo propõe-se a investigar e expor os motivos pelos quais essa empresa conseguiu se 

destacar no cenário mundial, tendo origem no Brasil, um país de instabilidade política e 

ecônomica e que não está entre os países que desenvolvem atividades e cadeias produtivas 

com tecnologia de ponta. 

 

 

Palavras-chave: Indústria aeronáutica, Embraer, globalização. 



 

ABSTRACT 

The aviation industry is one of the most globalized and is characterized by high volume of 

funds handled and the use of high technology, having a production chain that becomes 

increasingly shared among many partners as well as by its strong export vocation. The 

compliance with strict standards of product reliability and the need for after-sales service 

worldwide associated with other characteristics mentioned provide significant barriers to 

entry for new competitors. Especially the Brazilian case, it was noticed in the last decades an 

outstanding performance of this sector, transforming it in an unusual case and unique, is one 

of the few high-tech industries of the country that has achieved a prominent position in the 

international market. Their leader, the Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) is a 

particular case of success, placing it among the world leaders. Thus, this study proposes to 

investigate and expose the reasons why this company was able to stand out on the world stage, 

having originated in Brazil, a country of political and economic instability and that is not 

among the countries that carry out activities and supply chains with technology. 

 

 

Keywords: Aeronautical industry, Embraer, globalization. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A indústria aeronáutica mundial não passou despercebida pelas modificações 

produtivas e organizacionais que caracterizaram os anos 80 e 90. O elevado padrão de 

concorrência deste setor, focando de maneira agressiva a redução de custos de produção e de 

desenvolvimento de projetos, levou as indústrias de aeronaves a se configurarem cada vez 

mais como indústrias de integração de sistemas. É, portanto, uma área que lidera o processo 

das mudanças que ocorrem na economia tradicional de trocas comerciais. 

Ferreira (2009) ressalta que os produtos finais dessa indústria, as aeronaves, 

incorporam um elevado nível de conhecimento e técnica. Desde o 14 Bis de Santos Dumont 

até o modelo 787 da Boeing, as aeronaves são equipamentos que se apresentam muito 

próximos da fronteira tecnológica; são produtos de longo ciclo de vida (de 20 a 30 anos), 

possuem elevado valor individual e séries reduzidas - relativamente aos padrões de produção 

seriada -, em geral da ordem de centenas, podendo ultrapassar 1.000, no caso de produtos bem 

sucedidos como o Boeing 737 (mais de 5.600) e do Airbus A320 (mais de 1.800). 

Tal indústria é sempre citada como exemplo no que se refere a ganhos decorrentes de 

aprendizado. A escala é um fator preponderante para a sobrevivência das firmas, o que leva a 

existência da competição em termos globais. Em função disso, essa indústria é responsável 

por parcela significativa das exportações dos países em que estão sediadas (GARGIULO, 

2008). 

O atendimento a rígidos padrões de confiabilidade do produto e a exigência de 

atendimento pós-venda em nível mundial associadas às demais características mencionadas 

estabelecem barreiras significativas à entrada de novos concorrentes. 

A partir disso, os pesquisadores se voltaram para os mais diferentes temas, entre eles, 

a construção da capacitação nas empresas, a importância da indústria no contexto político-

econômico e, até mesmo, os estudos sobre o caráter estratégico dessa indústria. 

No caso brasileiro, tem-se observado, ao longo dos últimos anos, o surgimento de um 

grande número de pesquisas que têm na indústria aeronáutica brasileira o seu foco. Essa 

proliferação de dados e informações se deve ao excepcional desempenho desse setor ao longo 

da última década no país, transoformando-o em um caso atípico, pois é uma das poucas 
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indústrias de alta densidade tecnológica do país que conseguiu alcançar uma posição de 

destaque no mercado internacional. 

A empresa líder do setor aeronáutico brasileiro, a Empresa Brasileira de Aeronáutica 

S.A. (Embraer) — que praticamente se confunde com a própria indústria — é um caso 

particular de sucesso, posicionando-se entre as líderes mundiais. Em resumo, é o único global 

player nacional de um setor de alta tecnologia. Nesse sentido, a quase totalidade dos estudos 

referentes à indústria aeronáutica brasileira teve como objetivo principal a análise de uma ou 

mais dimensões econômicas da Embraer. 

Diante destes casos, é compreensível perguntar o que torna a Embraer a terceira 

maior fabricante de jatos comerciais do mundo. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A indústria aeronáutica é uma das mais globalizadas, com uma cadeia produtiva que 

se torna cada vez mais compartilhada entre inúmeros parceiros e atende a uma demanda de 

altos investimentos em tecnologia. 

Dadas todas essas características ecônomicas e políticas em que se insere, a Embraer 

é caso diferenciado de seus concorrentes, desde a sua dimensão, linha de produtos e geração 

de receita, até sua localização.  

Neste trabalho, a escolha da Embraer justifica-se, então, por esta ser uma empresa 

que pertence ao setor aeronáutico, com origem em um país em que poucas são as indústrias 

intensivas em alta tecnologia e por ser caso único de fabricante de aviões de sucesso na 

América do Sul, e uma das quatro indústrias aeronáuticas mais importantes do mundo em 

jatos comerciais.  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho se propõe a estudar o caso da Embraer a partir do contexto da indústria 

aeronáutica enquanto cadeia especializada, capital-intensiva e altamente sofisticada do ponto 

de vista tecnológico. Como uma empresa como a Embraer, reconhecida pela sua excelência, 

pela qualidade dos seus produtos e competitividade, pode nascer e crescer em um país onde as 

adversidades são tão grandes?  
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Segundo Martinez (2007), com a privatização em 1994 e a retirada de vários 

mecanismos de suporte governamental à Embraer, principalmente as compras governamentais, 

e mergulhada em uma profunda crise financeira e cercada de ambiente pouco amigável ao 

desenvolvimento de suas atividades, não se poderia dizer que a empresa aeronáutica brasileira 

que fosse uma “candidata natural” ao sucesso. No entanto, em apenas uma década, ela acaba 

por ocupar o lugar de segunda empresa de capital nacional de maior importância, perdendo 

apenas para a Petrobras. 

A Embraer se destaca, enfim, no cenário econômico do Brasil, que não está entre os 

países que desenvolvem atividades e cadeias produtivas com tecnologia de ponta. A maior 

parte da produção do país, voltada para o mercado interno, é de baixo ou médio valor 

agregado.   

1.4 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

O presente estudo parte do pressuposto de que, em uma economia globalizada, há lugar 

para diferentes iniciativas empresariais entre organizações que competem no mesmo mercado. 

Assim, considera-se a hipótese de que a Embraer teve que criar estratégias diferenciadas para 

responder às demandas da indústria aeronáutica e conseguir se inserir entre as grandes 

potências do setor. Logo, o estudo de empresas como a Embraer ajuda a compreender como o 

processo de globalização acontece em diferentes ambientes econômicos e em realidades 

sócio-políticas diversas. 

1.5 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O principal objetivo desse trabalho é realizar um estudo mais aprofundado da indústria 

aeronáutica brasileira e da sua inserção mercado internacional. Desse modo, a análise estará 

centrada no desempenho competitivo e avaliação de sua empresa líder, a Embraer S.A., 

compreendendo os motivos pelos quais essa empresa, situada em um país de economia e 

política ainda instáveis, pode se tornar tão representativa a nível mundial.  

Como objetivo secundário, pretende-se mostrar quais são os principais desafios e 

perspectivas para o setor aeronáutico brasileiro e para esta empresa, ressaltando as estratégias 

necessárias para a manutenção de uma posição de destaque no cenário mundial. 
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1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O estudo será desenvolvido em um universo teórico geral e, para tanto, será utilizada 

a pesquisa bibliográfica, que por meio de revisão de literatura através de livros, revistas, 

artigos científicos, monografias, dissertações e teses, publicadas em impressos ou meios 

eletrônicos, possibilitam a observação documental, seguida de uma análise descritiva e 

reflexiva. Verificou-se que a literatura sobre o tema é suficientemente ampla, entretanto, 

muito segmentada. Tradicionalmente, os estudos têm como objetivo a análise de segmentos, 

categorias ou mesmo o estudo de caso de uma determinada empresa ou aeronave. 

Praticamente não se encontram publicações que tratam da indústria aeronáutica em sua 

totalidade.  

Portanto, a pesquisa se concentrou em três diferentes perspectivas: 

 

- Indústria aeronáutica mundial; 

- Indústria aeronáutica brasileira; 

- Estudo detalhado sobre a Embraer. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, descritos a seguir. 

O primeiro capítulo da pesquisa abrange a introdução ao tema bem como as 

justificativas que estimularam o autor, hipóteses, objetivos e metodologia. 

No segundo capitulo apresenta-se uma revisão da literatura a respeito do panorama 

da indústria aeronáutica mundial, com a classificação e o dimensionamento do mercado 

internacional em diferentes segmentos. 

A partir do terceiro capítulo, realiza-se uma análise da indústria aeronáutica 

brasileira e da Embraer, apresentando-se a evolução histórica de ambos bem como a avaliação 

da cadeia produtiva da empresa, com suas respectivas vantagens competitivas. Por fim, 

realiza-se uma discussão sobre os principais desafios e perspectivas da empresa.  

No quarto e último capítulo são realizadas as considerações finais sobre os fatos 

estudados e sua impôrtancia para o sucesso da Embraer, destacando-se os fatores responsáveis 

por tamanho sucesso internacional. 



 

 

15 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A INDÚSTRIA AERONÁUTICA MUNDIAL 

2.1.1  Aspectos gerais 

No setor aeronáutico, não há caso de país ou região onde a indústria se desenvolva de 

modo igual a outro, muito embora as técnicas, conhecimentos e tendências sejam comuns. 

Cada local cria suas próprias soluções e vantagens competitivas, que variam de acordo com o 

grau de desenvolvimento político, cultural e econômico do país no qual se insere. 

O papel das indústrias aeronáuticas é conceber e construir veículos de toda natureza 

que possam ser dirigidos acima da superfície terrestre, ou seja, basicamente aviões, 

helicópteros, mísseis e lançadores de satélites, assim como satélites, plataformas especiais e 

naves espaciais. O que é comum a todos é a leveza e resistência de suas estruturas, a potência 

de seus motores e a agilidade de sua condução. O dinamismo do setor aeronáutico é 

grandemente afetado por abalos imprevisíveis como, por exemplo, os atentados terroristas de 

11 de setembro de 2001 (MARTINEZ, 2007). 

O mercado da aviação é repleto de riscos e incertezas, o público é extremamente 

seleto e restrito; os erros de cálculo, o não atendimento de uma simples exigência operacional 

de um cliente ou mesmo os efeitos da concorrência podem acarretar um reflexo desastroso 

para as ambições da empresa. A história da indústria aeronáutica está repleta de exemplos 

com fechamentos, fusões ou participações nas produções de bens e serviços como a Glenn 

Martin Company, Fokker, North American, Lockheed, Mc Donnell Douglas (EUA); Handley 

Page e Avro (Europa) (OLIVEIRA, 2005). 

Segundo Bernardes (2000), os fatores abaixo ressaltam a nova dinâmica competitiva 

para a indústria aeronáutica no contexto de internacionalização. 

 

Fontes de vantagens competitivas: 

 

- Internos à empresa: marca, capacitação em P&D, foco nas competências centrais, 

logística, marketing, qualificação de RH, suporte técnico, estrutura de financiamento. 
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- Produto: imagem, inovação, fator de aversão a uma determinada inovação, 

produtividade, conceito da família, conceito da comunalidade, custo de aquisição por assento, 

custo operacional (assento/distância percorrida), desempenho. 

- Mercado: foco em nichos de mercado, segmentação por necessidades técnicas, 

atendimento a especificações dos clientes, visão global. 

- Configuração da indústria: economias de especialização, interação com usuários, 

sistema de ciência e tecnologia. 

- Regimes de incentivos e regulação: apoio ao risco tecnológico, proteção seletiva, 

poder de compra do Estado, crédito aos usuários e financiamentos às vendas. 

 

O mercado aeronáutico é altamente dependente da retração ou expansão da demanda 

por transporte aéreo e, portanto, do desempenho econômico dos diversos países e da 

distribuição de renda.  

Martinez (2007) ainda salienta que a produção de aviões é determinada, em última 

instância, pela tendência dos mercados, que nem sempre é a mesma nas diversas regiões do 

mundo, consideradas as necessidades de consumo. O padrão de concorrência da indústria 

aeronáutica está centrado nas inovações tecnológicas e nas condições de financiamento destas 

inovações. Por sua vez, a crescente introdução de avanços tecnológicos e o conseqüente 

aumento da necessidade de financiamento têm elevado às necessidades de escala mínima para 

operação nesta indústria. 

Ainda sobre a competição no setor, Oliveira (2005) afirma que o elevado padrão de 

concorrência, focando de maneira agressiva a redução de custos de produção e de 

desenvolvimento de projetos, induziu as indústrias de aeronaves a se configurarem cada vez 

mais como indústrias de integração de sistemas. 

Desta forma, a obtenção de vantagens competitivas no setor aeronáutico passa, 

necessariamente, pela dimensão da empresa. Em decorrência disto, as últimas três décadas 

foram marcadas por um amplo processo de reestruturação patrimonial: aquisições, fusões e 

associações, levando a uma crescente concentração nesta indústria, como pode ser observado 

na Figura 1.  
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Figura 1 – Concentração da Indústria Produtora de Aeronaves Comerciais (1980-2010) 

Fonte: Embraer 

 

Todas essas fusões, aquisições e alianças mostram a tendência do mercado global de 

aviões: o objetivo central é reduzir o período de desenvolvimento dos produtos (aeronaves, 

sistemas de propulsão, aviônicos e estruturas) e os custos de produção, padronizando e 

enxugando a cadeia produtiva com tecnologia e capacidade de partilha de riscos de P&D. 

O mercado internacional de aeronaves apresenta uma dimensão global, 

caracterizando-se como um oligopólio concentrado em nível mundial. Atualmente, nenhum 

país possui um mercado com dinamismo e magnitude suficiente para bancar os custos de 

desenvolvimento de novas aeronaves, por isso, a necessidade de atuação global das grandes 

empresas. Somente um pequeno número de atores globais, global players, pode arcar com os 

elevados custos de desenvolvimento das novas aeronaves. Este processo de concentração que 

vem ocorrendo nas últimas décadas visa não apenas a ampliação dos ganhos de escala, mas 

também a criação de importantes economias de escopo (ABDI, 2008). 

Outro fator de extrema importância indústria aeronáutica é a presença do Estado, 

observada tanto na coordenação do processo de concentração, como nos programas de 

incentivo e apoio ao desenvolvimento tecnológico. Alguns dos principais instrumentos 

utilizados são o apoio às atividades de P&D, o fornecimento de crédito aos fabricantes e 

financiamento às vendas, e incentivos e subsídios fiscais e tributários. 
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2.1.2  A cadeia produtiva aeronáutica 

A crescente complexidade tecnológica, que se reflete nos elevados custos de 

desenvolvimento de novos produtos, tem levado os fabricantes de aeronaves a se 

concentrarem nas atividades de projeto e montagem aeronáutica, transferindo para as 

empresas fornecedoras a produção de componentes estruturais, como partes da fuselagem e 

das asas. Observa-se desta maneira, que esses fabricantes têm se tornado grandes integradoras 

de aeronaves, buscando estabelecer contratos de parcerias com seus principais fornecedores, 

de forma a repartir os custos de desenvolvimento e aproveitar as competências específicas. 

Em suma, para que possam avançar no desenvolvimento e produção de novas aeronaves, as 

empresas líderes necessitam coordenar uma cadeia de empresas fornecedoras, cada vez mais 

robusta (MARTINEZ, 2007).  

Para Oliveira (2008) esse novo padrão veio a confirmar as novas estratégias da 

indústria aeronáutica. Ele ressalta ainda que os fabricantes, agora chamados de integradoras, 

passaram a usar conceitos produtivos mais enxutos, ou seja, o conceito BFC (Better, faster e 

cheaper) inseriu-se nas dinâmicas organizacionais e produtivas como ferramenta de redução 

de custos de desenvolvimento e produção do avião de maneira a conquistar vantagens 

competitivas. Este conceito está ativo nas principais integradoras, caracterizando-se como 

condicionantes para a competitividade global e influenciando para uma articulação produtiva 

internacionalizada. 

Dessa estratégia surgem, além de custos e riscos compartilhados, condições para uma 

espécie de padronização dos produtos e fornecedores. Passa a ser prática usual a observação 

de um fornecedor de sistemas comum às principais integradoras e, como conseqüência direta, 

o número de fornecedores é reduzido de maneira significativa (OLIVEIRA, 2005). 

As dimensões atuais da cadeia produtiva global do setor aeronáutico ficam 

evidenciadas na Figura 2. 
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Figura 2 – Estrutura da cadeia produtiva aeronáutica 

Fonte: US International Trade Commission, 2008 apud Oliveira (2008) 

 

Analisando a articulação atual da cadeia produtiva (Figura 2), identificamos um 

primeiro bloco composto pelas integradoras de sistemas (Embraer, Bombardier, Boeing, 

Airbus). O segundo bloco é composto pelos parceiros de risco internacionais (sistemas 

complexos). No terceiro bloco identificamos os fornecedores de subsistemas complexos, 

também internacionais, em que o grau de concentração também é forte, envolvendo uma 

qualificação tecnológica grande em estruturas, carenagens de turbinas, controles de vôo, trens 

de pouso, frenagem entre outros; o último grande bloco é formado por fornecedores de 

insumos semiacabados, peças fundidas, usinagem, prestação e serviços homem-hora ou 

máquina-hora para manutenção e reparos em aeronaves e subsistemas menos complexos, 

além dos serviços de montagens de partes (OLIVEIRA, 2008). 



 

 

20 

Nesse contexto, as grandes empresas foram estabelecendo estratégias com o objetivo 

de coordenar uma parcela crescente da cadeia produtiva da indústria aeronáutica, de modo a 

aproveitar as oportunidades de aprendizado e a somatória de capacitações e, assim, levar 

adiante as inovações. Na indústria aeronáutica, a necessidade de uma escala empresarial cada 

vez maior, somada às limitações para expansão das firmas, têm favorecido a criação e o 

fortalecimento das estruturas organizacionais híbridas utilizadas para coordenar tanto as 

relações horizontais (alianças estratégicas) como as verticais (parcerias de risco) (FERREIRA, 

2009). 

Sobre alianças estratégicas, Mowery & Rosenberg (2005, p.85), destacam que “tais 

alianças tornam-se necessárias para dividir os riscos e também para facilitar a penetração 

dos mercados estrangeiros de rápido crescimento”. As restrições impostas ao capital 

estrangeiro no setor aeronáutico contribuem ainda mais para a formação dessas alianças, que 

possibilitam que as empresas de diferentes nacionalidades trabalhem de forma conjunta, sem 

o risco de desnacionalização de alguma das partes. 

Souza (2007) afirma que, com os crescentes custos de desenvolvimento e as 

incertezas envolvidas no processo de inovação, a saída foi fazer com que os fornecedores se 

tornassem parceiros e partilhar o risco nos novos programas de desenvolvimento de aeronaves, 

constituindo as chamdas parcerias de risco.  

Ferreira (2009) ainda destaca que a Empresa Aeronáutica Brasileira, Embraer, foi a 

pioneira na criação dos acordos de parceiras de risco da indústria aeronáutica mundial. Nesse 

novo tipo de organização da cadeia produtiva, as empresas líderes transferem para seus 

parceiros parte da responsabilidade tecnológica e financeira envolvidas no desenvolvimento 

de uma determinada aeronave. 

É nítido, portanto, que a evolução da indústria em nível global e as tendências 

condicionadas às novas estratégias, levam as integradoras a desverticalizar seus processos 

produtivos, partilhando riscos de desenvolvimento e aumentando sua participação de mercado. 

2.1.3 O mercado civil de integradoras de aeronaves 

O mercado da indústria aeronáutica é dividido, de modo geral, nas categorias militar e 

civil, esta última voltada para os mercados de aviões comerciais com capacidade de 10 a 30 

assentos; de 30 a 120 (subdivididos em 30 a 60; 61 a 90; 91 a 120) assentos, conhecidos como 



 

 

21 

jatos regionais (commuters); e o de aeronaves com capacidade acima de 120 assentos (majors). 

(MARTINEZ, 2007). 

A configuração mundial do mercado civil de integradoras de aeronaves, 

considerando majors e commuters, está concentrada em suas quatro empresas líderes: 

 

1. Boeing (EUA): resultado de uma série de associações 

2. Airbus: (Alemanha, França, Rússia e Espanha) 

3. Embraer (Brasil) 

4. Bombardier (Canadá): resultado de fusões 

 

Segundo Oliveira (2005), a partir do início da década de 90, a indústria aeronáutica 

norte-americana de aviação civil passa a operar principalmente através da empresa Boeing, 

após uma série de fusões e incorporações, atuando no segmento de aviões de grande porte 

(majors). Em contrapartida, na Europa é verificada, na década de 80, a formalização do 

consórcio Airbus, atuando no segmento de aviões de grande porte, e que, com inovações de 

projeto e de processo, obteve um eficiente ganho de mercado. Destas inovações, o autor 

destaca a “radicalização” na adoção do conceito de famílias de aeronaves, assim como uma 

agressiva incorporação de eletrônica embarcada, diminuindo o espaço entre os segmentos 

civis e militares no que diz respeito ao coeficiente tecnológico das aeronaves. Todos estes 

conceitos possibilitaram a Airbus atuar em condições de igualdade com a Boeing. 

Sobre o mercado de commuters, Martinez (2007) mostra que até os primeiros anos da 

década de 1990, existia um número maior de fabricantes de aeronaves. No final da década, 

várias empresas passaram por processos de venda e fusão, enquanto outras fecharam. A 

Fokker e a Beechcraft foram forçadas a deixar o mercado porque suas linhas de produto eram 

mais antigas e de tecnologia ultrapassada; já a Fairchild Dornier não conseguiu financiar o 

desenvolvimento dos projetos de suas aeronaves. Restaram neste segmento de mercado a 

canadense Bombardier e a brasileira Embraer. A Bombardier, que até metade da década de 

1990 possuía uma hegemonia clara do mercado, com quase 90% de participação, viu, através 

da atuação da Embraer a partir de 1995, suas margens de mercado diminuírem, fazendo com 

que, hoje, este segmento esteja praticamente dividido entre as duas organizações. 

Assim, na produção de aeronaves de grande porte (majors), o mercado fica centrado 

nas empresas Boeing e Airbus, enquanto que no segmento de aviões regionais (commuters), a 

produção fica concentrada principalmente nas empresas Bombardier e Embraer. 
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3. A INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA E A EMBRAER: HISTÓRIA, 

AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS 

3.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO SETOR AERONÁUTICO BRASILEIRO 

3.1.1 Primeiras iniciativas 

A história da indústria aeronáutica no Brasil possui algumas características distintas 

de outros centros integradores de aeronaves. Apesar de a indústria aeronáutica mundial ter se 

originado na primeira década do Século XX, a partir da invenção do brasileiro Alberto Santos 

Dumont, as primeiras tentativas de implantação da indústria no país antes da década de 1930 

não obtiveram sucesso. Somente a partir desta data, a indústria brasileira teve início de forma 

estruturada, com a fabricação em série de um mesmo modelo de aeronave (FERREIRA, 2009).  

Martinez (2007) ainda reitera que, de modo geral, a literatura sobre a indústria 

aeronáutica brasileira privilegia a visão da formação do conhecimento em engenharia 

aeronáutica, o papel dos militares ou a intervenção do Estado. A segurança e a defesa 

nacionais, defendidas pelos militares, justificariam a intervenção do Estado para a 

implementação de uma indústria aeronáutica no país, de forma que não houvesse uma 

dependência do Brasil em setores estratégicos. 

Portanto, apesar das iniciativas privadas, as décadas de 30 e 40 foram marcadas pelos 

esforços do governo federal em implantar uma estrutura produtiva que atendesse o setor 

aeronáutico, dentro de uma política mais ampla de industrialização do país.  

Ferreira (2009) mostra que foi nesse contexto que surgiu, em 1932, a Comissão de 

Estudos para Instalação de uma Fábrica de Aviões (CEIFA) e, como consequência, a primeira 

estatal produtora de aeronaves, a Fábrica do Galeão (Figura 3), criada inicialmente para 

fornecer manutenção às aeronaves da Aviação Naval adquiridas no exterior. Contudo, em 

1938, passou a produzir aviões sob licença e com apoio técnico da empresa alemã Focke-Wulf 

e, a partir de 1942, com a entrada do Brasil na II Guerra Mundial, a Fábrica do Galeão 

rompeu a parceria com a empresa alemã e passou a produzir aviões de treinamento sob 

licença da Fairchild norte-americana. Em 1953, a Fábrica do Galeão foi arrendada pela 

Fokker Indústrias Aeronáuticas, que produziu no local dois modelos de aviões de treinamento 

primário para a Força Aérea Brasileira (FAB), mas esta tentativa de reativação da produção de 
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aviões durou pouco e, em 1958, o Ministério da Aeronáutica reassumiu a Fábrica do Galeão e 

voltou a concentrar suas atividades na manutenção de aviões militares. 

 

 

Figura 3- Fábrica do Galeão, 1946 

Fonte: O Globo apud FERREIRA, 2009 

 

Apesar dos grandes esforços do governo, que sempre foi o maior incentivador na 

formação de empreendimentos para construção de aeronaves, ao longo das décadas de 30 e 40, 

seja como principal cliente ou mesmo como fabricante, como na Fábrica do Galeão, a 

totalidade dos empreendimentos voltados a essa indústria não obtiveram sucesso. No final da 

década de 1950, as empresas aeronáuticas criadas no período encerraram suas atividades. 

Sobre o fracasso inicial da indústria aeronáutica brasileira, Barbosa (2007) justifica 

que, com o fim da guerra, as empresas brasileiras não conseguiram competir com as empresas 

estrangeiras, que colocaram no mercado o excesso de produção de aviões bélicos por um 

preço bem inferior.  

Outros motivos para o insucesso nas tentativas de implantação e consolidação da 

indústria aeronáutica brasileira, entre as décadas de 30 e 60, podem ser citados, como por 

exemplo: 

 

- Baixo desenvolvimento de tecnologia nacional: a maior parte das aeronaves 

produzidas no Brasil tinha como origem a licença de projetos de empresas estrangeiras ou, 

então, a adaptação dos projetos importados, fazendo com que as empresas brasileiras fossem 

apenas fabricantes de aeronaves. 
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- Iniciativas divergentes: existia a sobreposição de diferentes iniciativas: empresas 

privadas, estatais e concessões, não havendo um modelo único para a estruturação da indústria 

aeronáutica brasileira. 

- Erro de estratégia: as iniciativas públicas e privadas visavam à construção de toda a 

cadeia produtiva da indústria aeronáutica, de forma que todos os componentes, inclusive 

motores, tinham que ser fabricados no Brasil. Porém, a estrutura industrial que o país 

apresentava no período era precária e incompleta. 

- Falta de apoio externo: os países produtores de aeronaves, particularmente os EUA, 

não apoiavam o desenvolvimento da indústria aeronáutica em outros países, tanto por motivos 

estratégicos — indústria bélica de alta tecnologia — quanto por motivos econômicos, para 

favorecer as exportações de suas empresas e evitar o surgimento de novos concorrentes. 

 

Apesar das falhas ocorridas neste período inicial, no mesmo período são lançadas as 

bases da moderna indústria aeronáutica brasileira, com a criação do Centro Técnico de 

Aeronáutica (CTA), em 1947, com o governo tomando medidas de longo prazo para tentar 

implementar uma política que, enfim, consolidasse a indústria de construção de aeronaves no 

País.  

3.1.2 Do CTA à criação da Embraer 

A estruturação do setor aeronáutico no Brasil não pode ser considerada sem se pensar 

na criação do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), hoje Centro Técnico Aeroespacial. 

Diferente de alguns setores, em que o processo de criação de capacidades foi gerado 

de maneira autônoma, o setor aeronáutico teve sua estruturação pensada pelo Estado através 

de uma política tipo “top down”, ou seja, ela foi planejada antes e durante a sua concepção 

(DAGNINO, 1993). 

A fundação e consolidação desse centro de pesquisa e ensino superior se devem, 

inicialmente, ao esforço do seu idealizador, o engenheiro aeronáutico e Tenente Coronel 

Casimiro Montenegro Filho, que buscou criar no Brasil uma instituição científica e 

tecnológica semelhante às existentes nos EUA.  

Segundo Morais (2006), a ideia era audaciosa: seria criada uma escola, denominada 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), destinada a formar engenheiros não só para 

exercerem funções estritamente militares, mas capazes também de atuar na aviação de um 
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modo geral, inclusive civil. O Instituto faria parte de uma estrutura maior, o Centro Técnico 

de Aeronáutica (CTA), que assumia abertamente o Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) como modelo e seria equipado com laboratórios de pesquisa para o desenvolvimento 

da tecnologia aérea no país. Com a iniciativa, Montenegro conquistou o apoio do professor 

Richard Herbert Smith, chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT, que veio 

a ser o primeiro reitor do ITA, fundado em 1950 na cidade de São José dos Campos (SP). 

Ferreira (2009) ressalta ainda que a criação do CTA/ITA, um centro de pesquisa 

integrado com uma escola de nível superior, permitiu a formação de recursos humanos 

qualificados, além de fornecer a eles a infraestrutura científica e tecnológica necessárias para 

o desenvolvimento da tecnologia aeronáutica no país. Desde então, os engenheiros 

estrangeiros vieram ao Brasil não apenas para projetar aeronaves, mas, principalmente, para 

ensinar e auxiliar os engenheiros brasileiros no desenvolvimento de suas próprias aeronaves. 

Após a sua criação, o CTA passou a ser composto por institutos independentes, que, 

após algumas mudanças ao longo dos anos, se constituem em: 

 

- Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI): realização de P&D no campo 

Aeroespacial. 

- Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE): realização de pesquisa, desenvolvimento 

de tecnologias. 

- Instituto de Estudos Avançados (IEAv): fomento e apoio às atividades da indústria 

aeroespacial. 

- Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA): ensino e formação de competências. 

 

A criação de institutos independentes possibilitou uma diversificação no 

desenvolvimento de competências. Estes institutos, ao estarem todos dentro de um mesmo 

local, criam uma sinergia capaz de proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento 

de uma indústria aeronáutica autônoma (BERNARDES, 2000). 

Criou-se, então, uma estrutura capaz de possibilitar não só o processo de 

desenvolvimento e pesquisa de aviões, mas também o próprio processo de produção de 

aeronaves, utilizando-se um forte incentivo público.  

Diante desse contexto favorável, Ferreira (2009) relata que em 1965, o chefe do 

Departamento de Aeronaves do IPD (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento), o engenheiro 

Ozires Silva, convidou o renomado projetista francês Max Holste para coordenar o projeto 
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que visava o desenvolvimento de um avião bimotor turboélice para oito lugares. Três anos 

mais tarde, depois de polarizar os recursos e esforços do IPD, voaram os dois primeiros 

protótipos do avião que viria ser conhecido como Bandeirante (Figura 4). Para a produção em 

série desta nova aeronave, o CTA passou a defender a criação de uma empresa aeronáutica 

estatal, ideia que foi encampada pelo Ministério da Aeronáutica e aprovada pelo governo 

federal. Dessa maneira, em 19 de agosto de 1969, foi fundada a EMBRAER — Empresa 

Brasileira de Aeronáutica S.A., uma empresa de capital misto e controle estatal.  

 

 

Figura 4 - Voo do primeiro protótipo do avião Bandeirante, 1968 

Fonte: Embraer apud FERREIRA, 2009 

 

De acordo com Martinez (2007), a criação da Embraer se dá em meio às fragilidades 

do país, que constituíam verdadeiros obstáculos à existência da indústria: 

 

- Limitações do mercado consumidor brasileiro; 

- Inexistência de infraestrutura aeroportuária; 

- Precariedade do parque metal-mecânico; 

- Intensa competição da indústria aeronáutica dos países desenvolvidos; 

- Dependência da demanda governamental; 
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- Pouco interesse e limitada capacidade financeira do empresariado nacional, com 

limitadas possibilidades de internacionalização da produção; 

- Mercado financeiro pequeno, com poucos mecanismos de crédito ou financiamento 

via mecanismos de mercado de capitais. 

 

Ferreira (2009) destaca ainda que, quando a Embraer foi criada, no final da década 

de 1960, o contexto da indústria aeronáutica mundial era muito diferente daquele que existia 

nas décadas de 30 e 40, período em que a maioria das suas concorrentes internacionais havia 

se estabelecido. Desde o pós-guerra, a crescente incorporação de inovações tecnológicas havia 

elevado, em muito, a complexidade e o custo de desenvolvimento das novas aeronaves, que, 

por sua vez, resultou num aumento da escala empresarial mínima para operação nesta 

indústria. Nesse contexto, a instalação da nova empresa aeronáutica brasileira precisou 

enfrentar dois outros grandes desafios: a crescente complexidade tecnológica e a maior 

concentração da estrutura produtiva. 

Mesmo diante de tais adversidades, na década de 70 e início dos anos 80, percebe-se a 

rápida consolidação da empresa. Forjaz (2003) cita que as origens da Embraer estão 

imbricadas com a criação do ITA e do CTA, mas, por outro lado, o sucesso empresarial está 

ligado à observação e convivência com as experiências da iniciativa privada nos anos 

anteriores, que permitiu, entre outros fatores, o acúmulo de experiência na certificação de 

aeronaves. Além disso, acordos de cooperação com empresas, governos e entidades de 

pesquisa estrangeira foram fundamentais para a instauração de uma cultura favorável à 

indústria aeronáutica entre os militares e civis, e para a viabilização dos recursos financeiros 

para o fomento das pesquisas e do ensino. 

Segundo Oliveira (2008), a proximidade na relação entre o CTA e a Embraer 

viabilizou uma eficiência na troca de informações e posterior desenvolvimento do foco 

estratégico seguido pelos dois agentes. Ao mesmo tempo os dois sempre apresentaram 

relações muito próximas e complementares: a Embraer era o braço produtivo do CTA, ao 

passo que este fazia o papel de departamento de P&D da Embraer. Assim, desde a sua criação, 

a Embraer esteve voltada para o desenvolvimento de tecnologia própria, concentrando-se no 

domínio das tecnologias que determinam o avião como um produto final, constituindo-se 

como uma empresa de projetos e montagem de aeronaves.  

Além disso, no Brasil, não houve a necessidade de uma consolidação da estrutura 

produtiva da indústria aeronáutica, como ocorreu nos demais países fabricantes de aeronaves, 
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já que a indústria aeronáutica local era praticamente inexistente no final dos anos 60. O 

governo pôde concentrar todas as iniciativas referentes ao setor aeronáutico, na nova empresa 

que estava sendo criada, a Embraer. Por isso, uma das principais características da moderna 

indústria aeronáutica brasileira é que ela já nasceu consolidada em uma única empresa 

(FERREIRA, 2009). 

3.2 EMBRAER, EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A. 

3.2.1 Da criação à privatização 

A Embraer foi criada por iniciativa do Governo Federal visando, inicialmente, efetivar 

a produção do “Bandeirante” (EMB-110), o bimotor turboélice de pequeno porte projetado 

pelo IPD/CTA. 

Além do “Bandeirante”, outros dois projetos marcaram a primeira fase da Embraer, no 

início dos anos 70: o “Ipanema” (EMB-200), um monomotor para uso agrícola; e o “Xavante” 

(EMB-326), um jato para treinamento avançado, apoio tático e ataque ao solo. 

Em nenhum destes três projetos a recém-criada empresa teve que arcar com gastos de 

desenvolvimento: o EMB-110 e EMB-200 foram desenvolvidos e projetados pelo Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) do CTA; e o EMB-326 foi desenvolvido e projetado pela 

Aeronautica Macchi (Aermacchi), uma empresa italiana, marcando o primeiro acordo 

tecnológico da Embraer e sendo fundamental para capacitar a empresa na produção de 

aeronaves de propulsão a jato. 

Desde o seu início, a Embraer contou com o apoio maciço do Estado, seja através de 

incentivos fiscais e benefícios ou políticas governamentais de compra. Após criar a empresa 

como uma estatal vinculada ao Ministério da Aeronáutica, o Estado também garantiu a 

demanda inicial através da FAB, que realizou uma encomenda de 80 aviões “Bandeirante” e 

112 jatos de treinamento avançado “Xavante”. Além disso, o governo federal buscou 

estimular a demanda civil pelo Bandeirante através de uma ampla reestruturação da aviação 

regional, que resultou numa encomenda de 53 novas aeronaves. 

Estas encomendas visavam à consolidação da Embraer como uma produtora de 

aeronaves, dando à empresa garantia de sobrevivência por alguns anos, até que pudesse 

ganhar autonomia.  
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Em meados da década de 1970, o número crescente de vendas de aviões leves no 

Brasil e as dificuldades com a balança de pagamentos levaram o Governo Federal a insistir 

para que a Embraer fabricasse aviões leves no Brasil. Devido aos diferentes tipos de 

aeronaves necessários, tomou-se decisão de fabricar sob licença em vez de projetar. Após 

discussões com os três grandes fabricantes com presença significativa no Brasil, ou seja, 

Beechcraft (hoje Raytheon), Cessna e Piper, a Embraer assinou com a Piper, em 1975, 

contrato de cooperação industrial para fabricação sob licença de seis modelos: quatro 

monomotores (EMB-710 Carioca, EMB-711 Corisco, EMB-720 Minuano e EMB-721 

Sertanejo) e dois bimotores (EMB-810 Seneca II e EMB-820 Navajo) (EMBRAER,2006). 

Ao longo dos dez anos do contrato de licenciamento com a Piper, a participação da 

empresa norte-americana no mercado brasileiro chegou a 1.523 aeronaves em 1980; a 

participação da Cessna caiu de 373 aeronaves em 1974 para 5 em 1976, ano em que a Piper 

enviava 400 kits para montagem no Brasil (RAMAMURTI, 1987 apud MARTINEZ,2007). 

Ao mesmo tempo, Souza (2008) apud Ferreira (2009) destaca que a parceria com a 

Piper também foi utilizada pela empresa brasileira para se capacitar no processo produtivo, 

isto é, aprender a produzir uma grande quantidade de aviões em série, como aponta o 

presidente da Embraer na época, Ozires Silva: “Um dos nossos objetivos era descobrir como 

a Piper empregava um número tão reduzido de homens na atividade produtiva. Nossos 

cálculos mostravam que tinham proporcionalmente metade do pessoal que usualmente 

empregávamos no Brasil para realizar as mesmas tarefas”. 

E o resultado dessa capacitação foi comprovado com o bimotor EMB-121 “Xingu”, 

primeira aeronave desenvolvida internamente e apresentada no final dos anos 70 e que, apesar 

de não ter sido sucesso comercialmente, mostrava que a empresa brasileira havia se 

capacitado na área de projetos. 

A partir desses primeiros acordos e parcerias, a Embraer se coloca em novos mercados 

e abre espaço para seus produtos, marcando, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o 

avanço internacional da empresa, que passa a exportar centenas de unidades do “Bandeirante” 

para países de diversos continentes. Barbosa (2007) ressalta que esse avanço só foi possível 

após a Embraer e CTA terem conseguido a aprovação do projeto EMB-110 em órgãos 

homologadores de tráfego aéreo de outros países, como o Federal Aviation Administration 

(FAA), dos EUA, e o Civil Aviation Authory (CAA), da Inglaterra. 

Entretanto, segundo Ferreira (2009), a consolidação no mercado externo ocorreu 

graças a dois novos projetos desenvolvidos pela empresa: o turboélice de treinamento militar 
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EMB-312 “Tucano”, apresentado em 1980, e o avião de transporte regional de 30 assentos 

EMB-120 “Brasília”, lançado em 1983. O Tucano foi desenvolvido para atender as 

necessidades da FAB, e tendo sido exportada para as forças aéreas de 16 países, entre elas a 

da França e da Grã-Bretanha. O Brasília, um bimotor turboélice de alto desempenho 

conquistou posição de destaque no mercado internacional, sendo adotado por diversas 

companhias aéreas regionais, particularmente as norte-americanas, chegando a ocupar mais de 

40% do mercado mundial das aeronaves comerciais na categoria de 30 a 40 assentos. 

O patamar tecnológico alcançado pela Embraer no início dos anos 80 possibilitou o 

convite para participar do desenvolvimento conjunto de uma nova e sofisticada aeronave e, 

em cooperação com as empresas italianas Aermacchi e Aeritalia, desenvolveu-se o jato militar 

de ataque, denominado AMX (Figura 5). Mesmo com outro insucesso comercial, observou-se 

um grande salto tecnológico, capacitando a empresa brasileira a projetar e fabricar aeronaves 

de maior sofisticação tecnológica, e grandes avanços no campo das negociações 

internacionais, o que viria a ser determinante para o futuro da empresa. 

 

 
Figura 5 - AMX 

Fonte: Força Aérea Brasileira apud Ferreira (2009) 

 

 

Porém, no final da década de 80 o mercado de aviões passou por uma forte recessão.  

Gargiulo (2008) mostra que, com a crise política e fiscal da época, os recursos 

governamentais, para investimento e financiamento, se reduziram, levando a empresa a 

enfrentar uma série de dificuldades. Foram desenvolvidos projetos sem estrutura adequada de 

financiamento e sem avaliação de potencial de mercado, dentre os quais o projeto do CBA-
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123 “Vector” (em conjunto com a Argentina), que antes de ser abandonado consumiu cerca de 

US$ 280 milhões. 

Tudo isso contribuiu para que, em agosto de 1989, a empresa realizasse um drástico 

corte de funcionários: houve uma demissão coletiva de aproximadamente 4.000 funcionários, 

reduzindo seu quadro funcional de 12.000 para 8.000 empregados e posteriormente as 

demissões continuaram, até chegar ao número de 3.200 empregados em 1994. A indústria 

aeronáutica brasileira se encontrava em difícil situação e com o futuro totalmente incerto. 

Nesse contexto, Ferreira (2009) relata que a saída encontrada pela direção da empresa 

e pelo Ministério da Aeronáutica para recuperar a Embraer, era a sua transferência para o 

capital privado, já que o Governo Federal, considerava que já havia feito tudo a seu alcance 

para implementar esta indústria no país. Foi iniciado, então, em 1992, o processo de 

privatização da empresa, que terminou em 7 de dezembro de 1994, quando a Embraer foi 

transferida para a iniciativa privada. 

Em relação aos investidores, Bernardes (2000) afirma que o principal foi o banco de 

investimentos Wasserstein Perella, um dos maiores dos Estados Unidos. Tal banco passou a 

controlar 19,09% das ações ordinárias da Embraer, investindo cerca de R$ 58 milhões na 

aquisição. O consórcio liderado pelo grupo Bozano Simonsen adquiriu 40% das ações com 

direito a voto da empresa. Entre os principais investidores do consórcio estavam: o Bozano, 

Simonsen Limited (13,65%), o Sistel (10,42%), a Previ (10,40%), o Bozano Leasing (3,63%) e 

a Fundação Cesp (1,9%). Considerando os 10% reservados aos funcionários da empresa, a 

Embraer foi privatizada por R$ 265 milhões. Após o processo de privatização foi criada uma 

classe especial de ações, as Golden Share, conferindo à União o direito de veto em matérias 

relativas à atuação da Embraer em programas militares, mudança do objeto social e 

transferência do controle acionário. 

A nova direção da Embraer passou a objetivar o mercado e os resultados financeiros, 

adotando uma cultura centrada na eficiência, porém sem abandonar a excelência tecnológica 

que havia caracterizado a empresa enquanto estatal. 

Focado nesses fatores, a partir de 1995 as esperanças da indústria aeronáutica 

brasileira foram depositadas no projeto EMB-145, hoje ERJ-145, projeto que havia sido 

iniciado em 1989. De acordo com Barbosa (2007), esta aeronave (Figura 6) realizou o seu 

primeiro voo em 11 de agosto de 1995 e desde esta data seu sucesso tem sido notório, com 

um excelente desempenho operacional e com um preço extremamente competitivo.  
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Ferreira (2009) destaca que o novo avião tinha por objetivo retomar as vendas da 

Embraer e ser o sustentáculo da empresa após sua privatização. A sua principal concorrente, a 

canadense Bombardier, já havia lançado um jato da mesma categoria, dois anos antes, e 

estava tendo um grande sucesso comercial. O elevado volume de recursos necessário para 

desenvolver o ERJ-145 foi obtido graças à parceiras de risco, uma inovação que se mostrou 

bastante eficiente em um contexto de severas restrições financeiras. 

No período de dois anos, tornou-se o modelo mais vendido de sua categoria e, no final 

da década, a Embraer lançou duas novas versões de menor capacidade, o ERJ-135 e o ERJ-

140, constituindo uma família de aeronaves regionais para cobrir a faixas de 35 a 50 assentos. 

O projeto se tornou o grande marco do sucesso da empresa e veio consolidar o objetivo 

perseguido desde a década de 30, que era estabelecer uma indústria aeronáutica independente 

no Brasil. 

 

 

Figura 6 - ERJ-145 

Fonte: Embraer apud FERREIRA,2009. 

 

O grande sucesso de vendas do ERJ-145 deixou a Embraer, no final da década de 1990, 

em uma situação financeira bastante confortável, permitindo, em 1999, o anúncio do 

programa EMB-170/190, que visava lançar em apenas 38 meses, uma nova família de jatos 

comerciais que ocupasse a faixa de 70 a 120 assentos. Segundo Drumond (2004), se tratava de 

plataformas inteiramente novas, ou seja, não seria aproveitada uma única peça de modelos 
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anteriores. Nem a Boeing nem a Airbus jamais tinham desenvolvido um avião totalmente 

novo em um tempo tão curto como o proposto pela Embraer para realizar a tarefa. 

No processo de desenvolvimento desse novo programa, não se pode deixar de destacar, 

segundo Barbosa (2007), que, a partir dos atentados terroristas ocorridos contra os Estados 

Unidos em 11 de setembro de 2001, o setor Aeroespacial, em especial, o mercado de aviação 

comercial passa por um processo de profunda transformação. Com poucas exceções, as 

companhias de transporte aéreo defrontaram-se com o desafio de rapidamente ter que se 

adequar à redução da demanda por seus serviços, à redução dos investimentos e à baixa oferta 

de financiamentos internacionais, levando-as a redefinir suas estratégias. 

Devido a uma estratégia bem-sucedida de geração de caixa operacional e a opção da 

empresa pelo segmento regional (a forte retração de demanda atingiu principalmente as rotas 

de longas distâncias), a Embraer teve condições de se posicionar, desde o início deste novo 

cenário, ao lado de seus clientes, permitindo que as aeronaves fossem recebidas no seu devido 

tempo e conquistando o reconhecimento dos clientes. 

Visando ocupar o mais rápido possível um espaço onde nenhuma outra empresa estava 

atuando, a faixa intermediária de 70 a 120 assentos, o programa EMB-170/190 tinha como 

objetivo central a expansão da demanda por aeronaves dessa categoria e, para isso, 

desenvolveu uma família de aviões comerciais composta por quatro modelos: EMB-

170/175/190/195 (Figura 7). O primeiro voo do protótipo do EMB-170 ocorreu no dia 19 de 

fevereiro de 2002. 

Tal aeronave representa uma completa inovação nos produtos da Embraer, desde o uso 

de conceitos novos para a empresa, como a fuselagem em forma de “dupla bolha”, oferecendo 

maior espaço e conforto aos passageiros, como também a aplicação da tecnologia fly-by-wire, 

que permite às superfícies móveis de um avião o controle por computador. Essa nova família 

de jatos, de menor porte porém com tecnologia avançada, se encaixam perfeitamente no novo 

cenário da aviação comercial no mundo, que passa por um processo de racionalização de rotas 

e maior eficácia operacional. 
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Figura 7 - EMB-195, EMB-190, EMB-175 e EMB-170 

Fonte: Embraer apud FERREIRA,2009 

 

De acordo com Oliveira (2005), todos os modelos desenvolvidos pela empresa (Tabela 

1) foram importantes etapas de aprendizado e capacitação, pois possibilitaram para a Embraer 

o acesso há uma variedade de tecnologias desde a concepção da aeronave, integração de 

componentes/aeroestruturas e pesquisa de prospecção tecnológica e mercadológica. Desde o 

pioneiro “Bandeirante”, passando pelo marco ERJ-145 e chegando até as derivações dos 

projetos 145 e 170, todos possibilitaram, de alguma forma, a inserção cada vez mais agressiva 

da integradora no mercado internacional de aeronaves. 
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Tabela 1 - Modelos produzidos pela Embraer 

Obs.: Os modelos destacados foram produzidos no período pós-privatização 

Modelo Segmento Característica 

Bandeirante – EMB110/111  Civil Commuter de 19 passageiros turbo hélice 

Ipanema – EMB200/200 A  Civil Avião agrícola 

Xavante – EMB326 Militar Jato de treinamento militar 

Linha Piper  Civil Aplicação geral 

Xingu – EMB121  Militar Avião Executivo 

Brasília – EMB120  Civil Commuter de 30 passageiros turbo hélice 

Tucano – EMB312  Militar Avião de treinamento militar turbo hélice 

AMX  Militar Avião de combate subsônico 

Vector – CBA123  Civil Commuter de 19 passageiros 

Super Tucano – EMB312 H  Militar Avião de treinamento militar turbo hélice 

ERJ 145  Civil Commuter de 55 passageiros 

ERJ 140  Civil Commuter de 44 passageiros 

ERJ 135  Civil Commuter de 37 passageiros 

Legacy Civil Jato executivo 

170  Civil Commuter de 70 passageiros 

175  Civil Commuter de 78 passageiros 

190  Civil Commuter de 98 passageiros 

195  Civil Commuter de 108 passageiros 

Fonte: OLIVEIRA, 2005. 

3.2.2 Cadeia produtiva: a Embraer como integradora de sistemas 

Conforme descrito por Ferreira (2009), o Governo Federal concentrou, no final dos 

anos 60, todas as suas iniciativas no desenvolvimento da Embraer não existindo, pelo menos 

num primeiro momento, a preocupação em desenvolver o restante da cadeia produtiva da 

indústria aeronáutica. Desde sua origem, a Embraer foi concebida como uma empresa que se 

dedicaria exclusivamente ao projeto e a montagem das aeronaves, enquanto que quase a 

totalidade dos componentes e sistemas passou a ser adquirida no mercado internacional. Era 

esperado, portanto, que o restante da estrutura produtiva da indústria aeronáutica brasileira 

não acompanhasse a expansão comercial e tecnológica obtida pela Embraer. 



 

 

36 

Assim, seguindo-se a tendência internacional consolidada pelo setor automotivo, a 

estratégia empresarial da Embraer baseia-se no princípio segundo o qual não é importante 

fabricar os diferentes subsistemas, mas sim adicionar valor na integração das aeronaves, 

retendo a capacidade de combiná-los e adaptá-los de acordo com os requisitos do projeto. A 

empresa concentra-se em ativos estratégicos que a permitam coordenar uma rede de parceiros 

e fornecedores e, com isso, fortalecer a competitividade (LIMA et al,2005). 

A Embraer posiciona-se, então, como uma empresa-âncora cuja estrutura de produção 

é marcada pela importação de insumos tecnológicos e produtivos, o que vem contribuir para 

uma desverticalização produtiva. É nesse contexto de internacionalização da produção que a 

empresa brasileira se encaixa perfeitamente, pois, desde sua privatização em 1994, soube 

explorar as vantagens oferecidas pela aquisição da maior parte dos insumos e componentes, 

produzindo bens com excelente aceitação do mercado internacional. 

Desse modo, a Embraer promove a integração de uma cadeia de empresas produtoras 

de aeropartes, aeroestruturas e aviônicos. Conforme sugerido por LIMA et al (2005), essas 

empresas podem ser divididas em três grupos: os parceiros de risco, os fornecedores e os 

subcontratados. 

 

 Parceiros de risco: 

 

Nessa modalidade de parceria, os riscos do sucesso (ou do fracasso) da aeronave são 

compartilhados com a Embraer. Os custos do desenvolvimento da aeronave são repassados ao 

preço das primeiras “n” aeronaves (em geral, 400 unidades). Caso as vendas sejam menores 

do que o esperado (“n”), o parceiro não irá recuperar todo o investimento feito. Por outro lado, 

essa empresa é praticamente sócia da Embraer naquela aeronave específica, garantindo sua 

exclusividade no fornecimento de tal equipamento/sistema (LIMA et al,2005). 

As parcerias de risco surgiram na Embraer no início da década de 1990, quando a 

empresa impulsionou o projeto ERJ-145. Ferreira (2009) destaca que a Embraer tinha a 

competência técnica, porém se encontrava numa situação de grave crise financeira, 

necessitando dos recursos financeiros e da capacidade produtiva de parceiros. 

O mesmo autor acrescenta ainda que, como não existiam empresas nacionais com 

condições financeiras para tal projeto, quatro empresas estrangeiras foram selecionadas. E o 

sucesso comercial do ERJ-145, além de ser decisivo para a Embraer, permitiu que as 

empresas parceiras se elevassem a um outro patamar, tanto tecnológico quanto financeiro. 
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Elas deixavam de ser empresas de médio porte, com uma participação muito restrita no 

mercado aeronáutico, para se tornarem fornecedoras dessa indústria a nível global. 

Esse desempenho satisfatório causou um aprofundamento desse tipo de parceria no 

projeto seguinte, o EMB-170/190, lançado em 1999 (Figura 8). Ocorreu não só o aumento no 

número de parceiros (de 4 para 16) como elevou-se a intensidade dessas parcerias, sendo 

selecionadas  empresas que possuíam uma posição consolidada na indústria aeronáutica 

mundial e que pudessem, além de contribuir financeiramente, agregar valor tecnológico ao 

projeto. 

 

 

Figura 8 - Parceiros de risco da família 170/190 

Fonte: Gazeta Mercantil (2004) 

 

 

 

 Fornecedores: 

 

Esse grupo é formado em sua maioria por empresas estrangeiras que, apesar de não 

participar do desenvolvimento da aeronave, possuem recursos e capacitação técnica para 

fornecer matérias-primas, peças, partes, serviços e subsistemas que atendam às especificações 

requisitadas pela Embraer. Lima et al (2005) ressalta que, neste caso, o prazo para o 

pagamento aos fornecedores é contado a partir da entrega do item e não da venda da aeronave.  
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Ao longo dos anos, nota-se que a intenção é reduzir ao máximo o número de 

fornecedores com os quais a Embraer se relacionava diretamente: eram 350 no projeto ERJ-

145 e apenas 22 no EMB-170/190. Isto pode ser explicado pelo fato de que alguns dos 

fornecedores do ERJ-145 se tornaram parceiros de risco no EMB-170/190; ou, então, numa 

formação clara de hierarquia na cadeia produtiva, a relação com os demais fornecedores 

passou a ser feita pelos próprios parceiros de risco. 

 

 Subcontratados: 

 

Os subcontratados são, em geral, micro e pequenas empresas de capital nacional, 

criadas por ex-funcionários da Embraer, altamente especializadas e com elevada capacidade 

tecnológica em serviços de engenharia, usinagem e tratamento de superfícies. Estas empresas 

concentram suas atividades na prestação de serviços para a Embraer e seus parceiros de risco 

que, em geral, respondem por mais de 90% das suas receitas. Deste modo, não apenas o 

desempenho das subcontratadas, mas a sua própria sobrevivência está atrelada ao 

relacionamento com a empresa líder (FERREIRA,2009).  

Tal relação de dependência faz com que o número de empresas subcontratadas 

aumente com a expansão da Embraer, mas, ao mesmo tempo, implique no desaparecimento 

da maioria delas caso a empresa brasileira experimente um período de decadência. 

 

As características da cadeia produtiva da Embraer podem ser resumidas pela Tabela 2, 

na qual é apresentada uma comparação dos projetos ERJ-145 e EMB-170/190, abrangendo as 

três dimensões acima mencionadas: parcerias de risco, fornecedores e subcontratados. 
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Tabela 2 - Cadeia produtiva da Embraer: características por categoria dos participantes 

 Parceiros de risco Fornecedores Subcontratados 

 

Participação 

Co-desenvolvimento com 

a Embraer; assumem 

risco financeiro no 

projeto 

 

Atendem a especificações 

da Embraer 

Recebem matéria-prima e 

especificações da Embraer e 

vendem serviços por 

homem/hora 

Localização Maior parte no exterior Maior parte no exterior Brasil 

 

Política de 

compras 

Contrato de 

exclusividade; 

investimento amortizado 

com a venda dos aviões 

(pagtº. 110 dias) 

Contrato de exclusividade 

(pagtº. 75 dias); 

Contratos de 1-3 anos 

(pagtº. 30-90 dias) 

 

Contratos de 1-2 anos (pagtº. 

30 dias); Ordens de serviço 

 

Família 145 

 

4 (Estrutura e Interiores) 

350 (Aviônica, 

Eletroeletrônica, 

Propulsão, Matéria-prima, 

Mecânicahidráulica 

Serviços de engenharia de 

projetos/sistemas; Serviços 

de usinagem e tratamento 

químico 

 

Família 

170/190 

16 (Aviônica, 

Eletroeletrônica, 

Propulsão, Mecânica-

hidráulica, Estrutura, 

interiores) 

 

22 fornecedores no 

exterior 

 

Serviços de engenharia de 

projetos/sistemas; Serviços 

de usinagem e tratamento 

químico 

 
Fonte: Adaptado de LIMA et al,2005 

 

Para Goldenstein (2002) apud DORNA et al (2004), essa estratégia de 

desverticalização não apenas reduz custos e riscos, mas também, ao reduzir o número de 

fornecedores e melhorar a logística, permite à empresa se concentrar naquilo que ela faz de 

melhor, ou seja, design, mercado, serviços e a montagem da aeronave final. Tal arranjo, que 

surgiu devido às limitações impostas à Embraer, fez com que a empresa brasileira 

reinventasse a indústria aeronáutica para garantir a sobrevivência. Ela foi pioneira na 

introdução das parcerias de risco na indústria aeronáutica mundial e tornou-se atraente para 

investidores interessados em sua privatização. 

3.2.3 Segmentos de atuação 

Atualmente, a Embraer atua em quatro segmentos diferentes: aviação comercial, 

defesa e segurança, aviação executiva e serviços aeronáuticos. A Figura 9 apresenta os valores 

de faturamento que a empresa obteve por segmento no primeiro trimestre de 2012: 

 

 

 



 

 

40 

 

Figura 9 - Receitas por segmento (primeiro trimestre de 2012) 

Fonte: Embraer 

 

 

Nota-se que as receitas provenientes da aviação comercial constituem a maior parcela 

do faturamento do Embraer. Entretanto, a empresa mantém como estratégia promover o 

fortalecimento de outros segmentos de atuação, destacando-se a defesa e segurança e a 

aviação executiva. As principais características de cada segmento são descritas abaixo: 

 

 Aviação comercial: 

 

Esse é o principal segmento de atuação da Embraer, representando, hoje, 66 % (Figura 

9) do faturamento da empresa (valor que, em outras épocas, chegou a ser de 80%). A atuação 

da empresa nesse setor se dá pela fabricação de aviões comerciais de propulsão a jato na faixa 

de 30 a 120 assentos (jatos regionais); mais especificamente, através duas grandes famílias de 

aeronaves: ERJ-145 e ERJ-170/190. Segundo a definição de Lima et al (2005), “família de 

aeronaves é um conjunto de aviões de tamanhos e especificações diferentes, mas que são 

derivados do mesmo projeto e, portanto, compartilham de similaridades de construção e de 

operação”. 

Ferreira (2009) define essas duas famílias da seguinte forma: 

 

- Família ERJ-145: composta de jatos regionais de 37 a 50 assentos (ERJ 145, ERJ 

140 e ERJ 135), foi um grande êxito comercial (cerca de 900 unidades em operação), embora 

as vendas tenham entrado num ciclo descendente na metade da década 2000/2010, em 

decorrência da saturação da sua faixa de mercado, particularmente nos países desenvolvidos. 
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As vendas passaram, então, a se concentrar em mercados pouco saturados até aquele 

momento, como, por exemplo, a China; no entanto, a demanda no país também sofreu forte 

retração e a última encomenda dessas aeronaves foi entregue em 26 de abril de 2011. 

 - Família EMB-170/190: também denominada E-Jets, apresenta quatro modelos de 

aeronave com capacidade para transportar entre 70 e 120 passageiros (EMB-170, EMB-175 

EMB-190 e EMB-195). Estas aeronaves entraram em operação a partir de 2004, e, desde 

então, encontram-se num ciclo ascendente de vendas, configurando-se como grande sucesso 

comercial (mais de 1000 unidades entregues). 

 

O mesmo autor ainda reitera que a aposta no segmento de aeronaves comerciais de 

categoria intermediária (70-120 assentos) forneceu uma importante vantagem competitiva 

para a Embraer. Era uma categoria de mercado que estava praticamente desocupada. Houve 

um grande aumento da demanda por aeronaves de categoria intermediária e a Embraer era 

praticamente a única empresa aeronáutica a atuar nesta faixa de mercado, oferecendo uma 

família completa de modernas aeronaves com desempenho e conforto equivalentes aos das 

grandes aeronaves comerciais. 

Atualmente, existem quatro concorrentes em potencial dos E-Jets.  

A canadense Bombardier, grande rival da empesa brasileira, entregou no final de 2010, 

a primeira unidade do CRJ-1000 (aeronave para 100 passageiros), mas o fato de ter chegado 

pelo menos cinco anos atrasada, dificulta a aceitação da aeronave em relação aos jatos 

brasileiros. O outro projeto da empresa canadense, o C-Series (de 110 a 145 assentos), que 

deve entrar em serviço somente em 2013, está um pouco afastado dos E-Jets e deve competir 

mais diretamente com o Airbus A-320 e o Boeing 737.  

A russa Sukhoi entregou as primeiras unidades do SSJ-100 em 2011, mas a dificuldade 

de penetração no mercado europeu e o atraso em relação ao lançamento brasileiro, deixam-na, 

no momento, em uma posição secundária no mercado. 

A chinesa AVIC I e sua aeronave ARJ-21, não constituem ameaça real a Embraer, 

visto que sua atuação se dará principalmente no mercado interno. 

Por último, vem a japonesa Mitsubishi Aircraft e sua aeronave MRJ cujas primeiras 

entregas são previstas para 2014, não sendo ainda uma preocupação para a Embraer. 

De maneira geral, os novos concorrentes deverão encontrar um mercado relativamente 

saturado pelas aeronaves brasileiras, além de enfrentar uma empresa com uma estrutura 
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bastante consolidada, o que deixa a Embraer em uma boa situação para manter a liderança 

mundial na fabricação de aeronaves regionais pelos próximos anos. 

 

 Defesa e segurança: 

 

A Embraer desempenha um papel estratégico no sistema de defesa brasileiro, tendo 

fornecido mais de 50% da frota da força aérea brasileira. Cerca de 20 forças aéreas no exterior 

também operam os produtos Embraer. Uma linha de produtos de defesa baseados na 

plataforma do ERJ 145, tais como o EMB 145 AEW&C, para Alerta Aéreo Antecipado, o 

EMB 145 MULTI INTEL, para sensoreamento remoto e o EMB 145 MP, para patrulhamento 

marítimo e guerra anti-submarino, apresentam excelente potencial de vendas no concorrido 

mercado de defesa internacional. A empresa oferece também soluções para treinamento e 

ataque leve com o Super Tucano, sucesso comprovado em todas as aplicações empregadas. Já 

foram produzidas e entregues mais de 100 aeronaves para a FAB e outras tantas para Forças 

Aéreas de todo o mundo. Além desses, a Embraer está projetando uma das aeronaves mais 

modernas e completas de sua categoria: o KC-390 (Figura 10) (EMBRAER,2012). 

A importância do mercado de aviões militares para a Embraer se concentra não apenas 

na diversificação de suas atividades, mas, também, como forma de acesso às tecnologias de 

ponta, que podem ser utilizadas no desenvolvimento e produção de aeronaves civis. Porém, o 

mercado de defesa e segurança é pouco previsível e depende, basicamente, das decisões de 

compras governamentais. 

 

 

Figura 10 - KC-390 

Fonte: Embraer 
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 Aviação executiva: 

 

Na busca pela diversificação de suas operações e mercado e visando diminuir os riscos 

de concentrar suas vendas em apenas um único segmento, a Embraer aposta bastante no 

mercado de aviação executiva, realizando grandes investimentos para se tornar um dos 

grandes players do mercado. 

O lançamento do jato Legacy 600 (Figura 11) no ano 2000 marcou a entrada da 

Embraer nesse segmento. Com capacidade para 10 a 14 passageiros e derivado do seu jato 

ERJ-135, a aeronave rapidamente se tornou líder de vendas na sua categoria. A experiência da 

Embraer em projetar aviões para alta utilização acrescentou aos jatos executivos 

características únicas no mercado e promoveu a utilização de sinergias existentes. 

Ferreira (2009) ressalta que, juntamente com as versões executivas dos jatos 

comerciais, a Embraer passou a desenvolver modelos exclusivos de jatos executivos para 

ocupar outras categorias deste mercado. 

 Desse modo, os jatos executivos Phenom 100, Phenom 300, Legacy 450, Legacy 500, 

Legacy 600 e Legacy 650, bem como o Lineage 1000, estão posicionados no topo de suas 

categorias, oferecendo espaço e conforto superiores, desempenho excelente e baixo custo 

operacional (EMBRAER,2012).  

 

 

Figura 11 - Legacy 600 

Fonte: Embraer 
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 Serviços aeronáuticos: 

 

Atualmente, os serviços oferecidos pela Embraer compreendem, além da manutenção, 

reparos e treinamentos de suas próprias aeronaves, a modernização e prestação de serviços em 

aeronaves de outros fabricantes.  

Outro fator importante desse segmento e que é mais relevante quando se tratam de 

jatos executivos, é a existência de uma extensa rede de serviços de pós-venda e a 

disponibilidade de peças de reposição em escala global. 

3.2.4 Fontes de vantagens competitivas 

É nítido que o sucesso da Embraer possui características singulares e se deve a um 

conjunto de fatores capaz de gerar vantagens competitivas, que pode ser descrito da seguinte 

maneira: 

 

 Ocupa lugar único na estrutura produtiva brasileira: 

 

A indústria aeronáutica é o único setor de alta tecnologia em que o Brasil possui uma 

competência destacada em nível global. E a Embraer, empresa âncora da indústria aeronáutica 

brasileira e que ocupa hoje a terceira posição mundial no segmento de aviação comercial, é a 

grande responsável por isso.  

Os produtos aeronáuticos são desenvolvidos a partir de tecnologias que estão próximas 

ao limite do conhecimento humano, o qual evolui a taxas elevadas e continuamente 

aceleradas. Tecnologias aplicadas hoje em um dado projeto, podem se tornar obsoletas 

amanhã. Essa rápida evolução demanda uma interação permanente entre as indústrias, os 

centros de pesquisa e as universidades, exigindo, assim, investimentos crescentes em P&D. 

Por isso, verifica-se que o setor aeronáutico responde pela maior parte dos investimentos em 

P&D realizados pelas indústrias de alta tecnologia do país e a Embraer, maior companhia 

desse setor no hemisfério sul, concentra a maior parte desses investimentos. Isso confere à 

empresa uma posição singular na estrutura produtiva nacional, tendo grande importância para 

o desenvolvimento tecnológico do país e gerando empregos de alto nível. 

Além do viés tecnológico, existe também a importância econômica destacada da 

empresa. Mesmo importando grande volume de matérias primas e componentes, ela se 
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concentra na exportação de produtos acabados, que possuem alto valor agregado e permitem 

que a indústria se volte para o mercado externo, gerando elevados superávits comerciais e 

equilibrando a balança comercial brasileira. A competência desenvolvida para conceber, 

desenvolver, certificar, produzir e apoiar a operação de novos sistemas, confronta a indústria 

brasileira, comercial e estrategicamente, com concorrentes de nações desenvolvidas e com 

elevada maturidade tecnológica. Isso capacitou a Embraer para exportar tecnologia e licenciar 

fabricações no exterior, criando joint-ventures (como a Harbin Embraer Aircraft Industry, 

localizada em Harbin, na China) e possuindo unidades operacionais em diversos locais do 

mundo, como Portugal, Estados Unidos e França. 

Outra característica importante é a participação na estratégia de Defesa e Segurança do 

país, fabricando aeronaves para as Forças Armadas Brasileiras e, com isso, se torando a única 

empresa brasileira a aparecer na lista das cem maiores companhias do mercado mundial de 

defesa, embora produza apenas aviões para a aviação militar e não armamentos. 

 

 Suporte governamental em todas as esferas: 

 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, a indústria aeronáutica brasileira 

surgiu de uma decisão de Estado, que pretendia iniciar no país a produção de aviões militares. 

Durante esse processo, o governo patrocinou a fundação e a manutenção do ITA e do CTA, 

de onde se originou a Embraer, criada como uma empresa pública. Durante a fase inicial, 

através de encomendas da FAB, financiamento de aeronaves civis junto a compradores e 

acordos internacionais, a busca pela expansão e capacitação da empresa foi, basicamente, um 

esforço do governo. 

E mesmo após a privatização, o Estado não deixou de participar da empresa 

estabeleceu uma nova forma de relacionamento com a indústria, como pode ser descrito nos 

tópicos citados por Ferreira (2009): 

 

- Financiamento às exportações: o governo federal criou uma estrutura para financiar 

as exportações de aviões da Embraer em condições de igualdade com os concorrentes 

internacionais. 

- Apoio ao desenvolvimento tecnológico e empresarial: o governo federal estabeleceu 

programas específicos para a indústria aeronáutica brasileira com a finalidade de fortalecer a 
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cadeia produtiva da indústria aeronáutica e promover investimentos em P&D no setor 

aeronáutico.  

- Suporte internacional: apoio na promoção da indústria aeronáutica brasileira no 

mercado externo e defesa das empresas brasileiras em disputas internacionais, como foi o 

caso da disputa entre a Embraer e a canadense Bombardier, no âmbito da OMC. 

- Encomendas públicas: a retomada, ainda que lenta, dos projetos militares tem sido 

utilizada para capacitar a indústria aeronáutica brasileira, particularmente em tecnologias 

sensíveis, como, por exemplo, o KC- 390, um jato de transporte militar de grande porte que 

está sendo desenvolvido pela Embraer. 

- Participação no controle da empresa: o Estado ainda mantém a capacidade de 

influenciar na direção da Embraer. Apesar de possuir diretamente apenas 0,3 % das ações, o 

BNDES e o fundo de pensão do Banco do Brasil (PREVI) controlam 5,2 % e 14,2 % do 

capital, respectivamente. Além disso, o governo federal também possui uma ação de classe 

especial, golden share, que permite vetar decisões de caráter estratégico. 

 

Nota-se, então, que, apesar de privatizada, o Estado ainda está muito presente na 

realidade da Embraer e esse apoio político-institucional perene tem se mostrado fundamental 

para a empresa. 

 

 Acumulação intensa de conhecimento e tecnologia: 

 

Este fator competitivo é, sem dúvidas, uma força muito importante do sucesso da 

Embraer. Trata-se da valorização dada pela empresa a um processo contínuo de aprendizagem 

e acumulação de capacitação tecnológica estratégica Esse processo teve início com a 

fundação do ITA e do CTA, quando se notou que não bastava ter uma força aérea forte e 

aviões modernos, mas sim dominar a própria tecnologia aeronáutica. O CTA, com seus 

institutos (entre eles o ITA), homologação, ensaios em voo, entre outras atividades, constituiu 

a plataforma de lançamento da indústria brasileira e, consequentemente, da Embraer.  

A ligação da Embraer ao ITA e ao CTA marca uma cultura de fomento ao 

conhecimento e à investigação tecnológica. A ampla e moderna infraestrutura de apoio às 

atividades científicas e tecnológicas oferecidas pelo CTA, considerado um dos mais 

importantes centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento aeroespacial do mundo, é um 

recurso indispensável para o sucesso da Embraer a nível global. 
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Além disso, a empresa também possui parcerias com outras instituições de ensino do 

País, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos e a 

Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvendo conjuntamente centros de pesquisas 

em engenharia aeronáutica. 

 

 Estratégia adequada: 

 

Outra característica da competitividade da empresa relaciona- se à escolha correta de 

seus produtos e de sua estratégia de produção.  

Conforme explicitado nos capítulos anteriores, a Embraer tem a fabricação de jatos 

regionais como seu principal produto. E a opção por esse segmento de mercado se mostrou 

acertada visto que o aporte de capital necessário para desenvolver novos projetos era menor e 

não era preciso competir com as duas maiores potências do setor aeronáutico, Boeing e Airbus 

(que fabricam aviões de grande porte). Uma competição com players desse porte, em um 

mercado tão exigente, certamente não seria uma boa escolha. Em ABDI (2009) é destacado 

que novos programas, até a certificação de protótipos, duram tipicamente cinco anos. O 

retorno do investimento ocorre, no caso de sucesso, apenas em médio prazo. Os riscos 

tecnológicos e financeiros envolvidos são, portanto, enormes. E quanto maior a complexidade 

e o porte da aeronave, mais elevados são os custos e riscos. Por isso, a posição de líder 

mundial na fabricação de commuters e a excelência de seus produtos reconhecida no mundo 

todo, são recompensas de um correto planejamento estratégico da Embraer. 

Quanto à estratégia de produção, deve-se lembrar que o pioneirismo e, posteriormente, 

o aprofundamento da busca por parcerias de risco são os fatos mais marcantes. Porém, o que 

foi decisivo para a solidificação da empresa, foi o fato de manter sob seu domínio as 

atividades de maior valor agregado, como o desenvolvimento e a montagem final das 

aeronaves. Isso permitiu que, enquanto os riscos e custos eram divididos com os parceiros,  as 

exportações de produtos acabados gerassem superávits elevados e consolidassem a empresa 

no mercado. Como exemplo, Ferreira (2009) cita o ano de 2006, quando houve uma 

substituição do principal produto de exportação dessa indústria, dado que a nova família de 

aviões comerciais da Embraer, o EMB-170/190, substituiu o ERJ-145 e passou a liderar o 

número de aeronaves vendidas. Na nova família de aeronaves, a Embraer aprofundou a 

terceirização das atividades produtivas e a busca por parcerias de risco. Dado que a maioria 

desses parceiros realiza grande parte das suas atividades no exterior, as importações passaram 
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a representar uma proporção maior das exportações, no total da indústria aeronáutica. Por 

outro lado, foi a participação das parcerias de risco que permitiu a indústria aeronáutica 

brasileira desenvolver e a produzir aeronaves maiores, mais sofisticadas e de maior valor que, 

por sua vez, levaram a um volume de exportação mais elevado, possibilitando saldos 

comerciais estáveis ao longo de toda a década.  

3.2.5 Desafios, perspectivas e oportunidades 

Nas duas últimas décadas, a indústria aeronáutica brasileira se consolidou como uma 

das mais importantes do mundo, principalmente no que se refere ao projeto e à montagem de 

aviões comerciais. Entretanto, como visto nos capítulos anteriores, as mudanças nesse setor 

consistem em uma constante inovação e aprimoramento na coordenação da estrutura 

produtiva, exigindo que a indústria nacional continue construindo novas vantagens 

competitivas para se manter nesse seleto grupo de empresas.  

Para que a Embraer continue como uma das líderes em nível mundial, alguns desafios 

precisam ser enfrentados, dentre os quais destacam-se: 

 

- Consolidação de um portfólio variado de produtos: antes dominada pelo segmento 

de aviões regionais, a carteira de clientes passa a ser mais diversificada com a entrada no 

segmento de aviões executivos e novos projetos para aviões militares. Essa diversificação é 

fundamental, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista tecnológico. 

 

- Adensamento da cadeia produtiva brasileira: a estrutura produtiva da cadeia 

aeronáutica brasileira, composta por parceiros de risco e fornecedores estrangeiros, faz com 

que os atuais insumos nacionais adquiridos pela Embraer sejam modestos em valor e pouco 

intensivos em tecnologia, limitando a capacidade tecnológica e a escala de negócios das 

empresas locais. É necessária, então, uma maior articulação da líder brasileira com produtores 

locais, visando o desenvolvimento de fornecedores a nível mundial e ocupando mercados 

mais intensivos em tecnologia (conexões entre as empresas nacionais e os centros de P&D são 

decisivas na capacitação tecnológica dessas empresas). O adensamento da rede de 

fornecedores da Embraer viabilizaria a exploração de novas oportunidades de negócios, sem 

perder o foco no seu core business. Bernardes (2007) apud ABDI (2009) cita ainda que as 

redes de pequenas e médias empresas no entorno da empresa-âncora constituem um sistema 
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produtivo inovador típico dos centros produtores de sistemas, aeroestruturas, aeropartes e de 

design e integração. Exemplos desses centros são as cidades de Toulouse (França), Seattle 

(Estados Unidos) e Montreal (Canadá). 

 

- Ampliação da escala empresarial: uma carteira variada de produtos aliada a um 

adensamento da cadeia produtiva aeronáutica nacional possibilita, no longo prazo, uma 

possível associação da Embraer com outras firmas brasileiras e poderia torná-la um 

conglomerado aeroespacial que passasse a atuar em outros mercados dos setores aeronáutico, 

defesa e espaço. Isso ampliaria consideravelmente sua escala empresarial que, quando 

comparada com as outras empresas líderes do setor aeroespacial, é pequena. O conglomerado 

formado pela Bombardier e a Textron-Cessna, por exemplo, é duas vezes maior que a 

Embraer. Conforme ressaltado em ABDI (2008), a participação do Estado é fundamental 

nesse processo de fortalecimento da empresa líder e ampliação da escala de negócios do setor 

aeronáutico nacional. 

 

Em relação às perspectivas e oportunidades da Embraer para os próximos anos, é 

nítido que, depois da desaceleração causada pela crise econômica mundial do ano de 2009, o 

mercado aeronáutico está aos poucos retomando o crescimento e a empresa brasileira não está 

parada. Suas previsões da demanda mundial mostram a entrega de 7.225 jatos no segmento 

com capacidade de 30 a 120 assentos nos próximos 20 anos, dos quais 3.125 jatos deverão ser 

entregues entre 2011 e 2020 e outros 4.100 entre 2021 e 2030 (Tabela 3). De acordo com a 

própria empresa, estima-se que o valor de mercado equivalente seja de 320 bilhões de dólares. 

 

Tabela 3 - Previsão de entrega de jatos comerciais por segmento nos próximos 20 anos 

Segmento (Assentos) 2011-2020 2021-2030 2011-2030 

30-60 15 415 430 

61-90 1.265 1.405 2.670 

91-120 1.845 2.280 4.125 

30-120 3.125 4.100 7.225 

Fonte: Embraer 
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Mesmo durante o período da crise mundial, a Embraer não estagnou suas atividades e 

cogitou ingressar no segmento de aeronaves de grande porte, com capacidade de 130 a 160 

lugares. Porém, os custos e riscos envolvidos no desenvolvimento de um jato totalmente novo, 

aliados ao fato de que confrontaria com concorrentes de peso como os novos Airbus A320neo, 

Boeing 737 Max e o Bombardier Cseries, inviabilizaram o projeto. Ao invés disso, a empresa 

anunciou no final do ano de 2011 que irá remotorizar a família dos seus E-Jets. Com o nome 

de E-Jet EV, a nova família, que entrará em serviço no final de 2017 ou início de 2018, deverá 

ter ainda alterações na fuselagem e redução de consumo em torno de 15%. Ainda é cedo para 

afirmar, mas a decisão de não entrar em concorrência direta com a Airbus, Boeing e 

Bombardier com um novo jato maior parece ser acertada. 

E além de evitar a concorrência com as maiores potências do setor, a Embraer 

anunciou no início de 2012 um acordo de cooperação de negócios com a Boeing, em temas 

relacionados à segurança, eficiência, pesquisa e tecnologia e biocombustíveis sustentáveis 

para aviação. Mesmo sem dar detalhes do futuro projeto, não está descartado que, no longo 

prazo, a parceria possa resultar no desenvolvimento conjunto de aeronaves entre as duas 

empresas, o que seria de grande impacto todo o setor. 

Outro foco da empresa, visando a já citada ampliação da carteira de produtos, é a 

aviação executiva, que começa a crescer novamente. E nesse mercado, a Embraer tem um 

alvo bem definido: a China. A demanda estimada desse país por aeronaves executivas nos 

próximos dez anos é promissora, sendo concentrada nos maiores aviões do segmento, como o 

Legacy. Até mesmo por isso, a empresa brasileira quer que sua joint venture instalada em 

território chinês, que originalmente produzia o ERJ-145, passe a produzir o Legacy 650, mas 

isso depende de negociações com suas parceiras do local. Apesar do ser um país com pesadas 

restrições governamentais e sem uma infraestrutura aeroportuária adequada para a aviação 

executiva, a Embraer está em constantes negociações com o governo e investindo bastante em 

ações de marketing e divulgação da marca, apostando no sucesso de seus produtos junto aos 

clientes potenciais.  
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4. CONCLUSÕES 

O presente estudo possibilitou, em uma primeira análise, a percepção de que a 

indústria aeronáutica é caracterizada como um setor de alta densidade tecnológica, cujo 

padrão de concorrência está centrado na crescente e contínua incorporação de inovações, 

particularmente as tecnológicas, que atendem aos dois mercados do setor – civil e militar. 

Apesar das diferenças entre os produtos aeronáuticos, todos seguem rígidos padrões de 

qualidade, confiabilidade e desempenho. 

Em uma segunda análise, foi possível detalhar a indústria aeronáutica brasileira e as 

particularidades de sua empresa líder, a Embraer, que, como visto, é um caso de singular de 

sucesso, tanto em nível global como dentro da estrutura produtiva nacional. O Brasil é o único 

país fora do círculo das nações desenvolvidas a ter uma participação ativa na indústria 

aeronáutica mundial, ocupando uma posição de liderança no segmento mais competitivo, o de 

aeronaves comerciais. 

Foram descritos os primeiros empreendimentos do setor no país, passando pela 

fundamental criação do CTA/ITA e a posterior fundação da Embraer, até chegar a 

privatização da empresa, em 1994, que promoveu importantes mudanças e consolidou a 

Embraer como importante player da indústria aeronáutica internacional. É notável como a 

empresa sai de uma situação de grave crise, falta de crédito e cortes dramáticos no apoio 

governamental e passa à posição de líder na fabricação de jatos regionais no mundo em curto 

período de tempo. O projeto ERJ-145 foi o símbolo das novas estratégias empresariais, dos 

processos inovadores de gestão e da construção de novas redes de cooperação dentro e fora do 

país. 

Para ser competitiva e se manter no topo do mercado, a Embraer necessita combinar a 

capacidade para desenvolver produtos de qualidade a condições vantajosas de produção. O 

processo produtivo como um todo deve ser competitivo. E nesse ponto surgem algumas 

razões que podem explicar o sucesso da empresa: o apoio governamental, um sistema 

inovador de produção propiciado pelas parcerias de risco e a ligação singular com o CTA/ITA.  

Logo, é na soma entre a capacitação tecnológica, os acordos de parcerias e o suporte 

do Estado que se encontra a chave do sucesso da Embraer no mercado da aviação e, desse 

modo, da própria indústria aeronáutica brasileira. 
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Dentre as questões que se colocam para o futuro da Embraer, um grande desafio é o 

adensamento da cadeia produtiva local e o aumento da sua escala empresarial, apontando a 

necessidade de fortalecimento da rede local e das relações de cooperação. 

 Outro ponto relevante é a definição da estratégia para os próximos anos, em termos de 

segmentos a serem atendidos. A opção pelo mercado de commuters apresenta a vantagem de 

estar entre aqueles em que as duas líderes mundiais, Boeing e Airbus, não têm forte atuação. 

A alternativa de investir no desenvolvimento de aeronaves maiores (acima de 120 assentos), 

além da concorrência mais acirrada, implicará na necessidade de efetuar desembolsos 

elevados, o que não parece compatível com a política da Embraer, mesmo com a participação 

de parceiros de risco. 

Portanto, a especialização no segmento até 120 assentos com os E-Jets e na aviação 

executiva deve se confirmar como a mais adequada no presente momento, tornando a empresa 

mais forte perante novos concorrentes chineses, japoneses e russos.  

Concluindo, o sucesso da indústria aeronáutica brasileira está materializado na figura 

da sua empresa líder, que atualmente ocupa uma posição de destaque no mercado 

internacional. As competências tecnológicas e de mercado construídas ao longo dos anos são 

importantes vantagens competitivas que a Embraer possui para enfrentar os desafios impostos 

pela nova configuração da indústria aeronáutica mundial, de elevado dinamismo tecnológico e 

profundas mudanças estruturais. Por esses múltiplos enfoques, a empresa revela-se estratégica 

para a economia nacional, sendo capaz de produzir riqueza e emprego de qualidade, duas das 

principais metas perseguidas pelo país. 
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