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1. INTRODUÇÃO
Os metalúrgicos CUTistas - cumprindo com sua tarefa histórica de influenciar nas tomadas de
decisões relacionadas ao ramo metalúrgico e de defender o emprego nacional - apresentam
através do presente diagnóstico sua avaliação e propostas para valorização da indústria
aeroespacial da defesa do país. Uma das finalidades do diagnóstico em questão é subsidiar a
participação dos dirigentes sindicais metalúrgicos nos debates e espaços tripartites da nova
política industrial brasileira, o Plano Brasil Maior, em especial por meio dos Conselhos de
Competitividade Setorial. Como já dito essa tarefa não é inédita, os metalúrgicos também
participaram das duas últimas políticas industriais, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior – PITCE (2003-2007) e a Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP (2008-2010), ambas
do Governo Lula, seja nos debates de formulação da política, seja nos espaços de formulação de
propostas setoriais.
De acordo com a organização setorial adotada pela CNM/CUT (Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores), a indústria aeroespacial 1 compreende tanto a
montagem de aeronaves (helicópteros, jatos particulares e aviões comerciais), quanto a produção
de componentes e manutenção. Já a indústria de defesa nacional compreende segmentos que
estão distribuídos nos setores da siderurgia e metalurgia básica, como no caso da fabricação de
armas de fogo, e o setor automobilístico, que engloba a produção de veículos militares, ou seja,
para efeito do presente diagnóstico, os referidos segmentos serão reunidos e estudados a parte,
na intitulada indústria da defesa.
O desenvolvimento dessas indústrias é de suma importância para o planejamento estratégico da
União, não só com a elevação da produção industrial, mas também sob o ponto de vista da
inserção do Brasil na conjuntura geopolítica. Esses dois setores têm a característica de serem
altamente intensivos em capital, ou seja, se utilizam de alta tecnologia, com fortes investimentos
em inovação, agregando um valor maior que nos demais ramos da indústria ao produto. Com isso,
o resultado de um bom desempenho da indústria de defesa e aeroespacial também acarretaria no
desenvolvimento de tecnologia de ponta.
Os dois setores são muito próximos entre si, principalmente porque em ambos a Embraer é a
empresa de destaque, com predominância no emprego e na produção da Indústria aeroespacial,
assim como uma participação superior a 90% das receitas liquidas da Indústria de defesa nacional.
Porém, a indústria de defesa possui uma particularidade: como seu comércio leva em
consideração a posição política no cenário internacional e a defesa do território nacional, o Estado
tem controle dos seus parceiros, podendo obrigar o país comprador a respeitar diversas restrições
de uso e de pesquisa, além de ser seu principal demandante de seus produtos.
Por esse motivo, os dois segmentos seguem trajetórias distintas com a abertura comercial, mesmo
tendo em comum a estratégia de desenvolvimento, com forte presença do poder público no

1

Confira no ANEXO 1 a relação completa de CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que compõem o
setor aeroespacial e de defesa para efeito da análise de emprego apresentada neste texto.
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financiamento das indústrias, ascensão na década de 1960 e queda após a crise do Estado na
década de 1980.
Nos anos de 1990, a Embraer consegue se reerguer, em função de poder atuar no mercado de
aviação civil, ampliando mais o leque de compradores de suas aeronaves. Enquanto isso, a
produção de armamentos sofreu uma queda brusca na sua demanda, devido a sucessivos cortes
no orçamento das forças armadas. Sua dependência com o Estado levou a falência da Engesa,
fabricante de veículos de combate/patrulha, e forçou as demais a voltarem-se para o comércio
internacional, que é limitado.
O desdobramento na última década será o objetivo deste trabalho. Nele, estão contidas
informações referentes à produção, comércio internacional e emprego como forma de subsidiar
os dirigentes sindicais nas reuniões dos Conselhos de Competitividade Setoriais do Plano Brasil
Maior.
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2. SETOR AEROESPACIAL
Este setor apresenta duas formas de demanda específicas: a produção de equipamentos
aeroespaciais de cunho militar e outro voltado para a aviação civil. Apesar de serem segmentos
distintos, a dinâmica de inovações realizadas nos projetos militares são adaptadas para as
aeronaves civis e vice-versa, dando potencialidade às externalidades geradoras de tecnologia.
O mercado militar tem como único demandante o Estado, através de programas de armamento,
ou seja, reposição do arsenal de aeronaves e mísseis de alcances diferenciados. Nesse caso, a
indústria aeroespacial também é favorecida, conforme será apresentado abaixo, a exemplo dos
subsídios à importação de insumos ou de bens de capital. Vale a pena ressaltar que a estratégia de
defesa nacional traçada pelo governo brasileiro esteve diretamente ligada ao desenvolvimento
desse setor. Para tal, diversos programas e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
foram planejados como forma de obter soberania na segurança nacional 2. Já o mercado de
aviação civil é rígido, mesmo sem possuir o Estado como único demandante de seus produtos. As
aquisições das empresas de aviação não são rotineiras, pois são produtos com um alto valor no
mercado e, dependendo do nicho, os custos de produção e desenvolvimento de aeronaves são
demasiadamente altos, tornando insustentável a sobrevivência de empresas em determinados
produtos do setor sem a ajuda de subsídios.
2.1.

Características gerais do setor

A característica mais marcante é o elevado grau tecnológico dentre as demais cadeias produtivas
da Indústria de Transformação. As empresas fabricantes de aeronaves muitas vezes são
responsáveis também pela produção de mísseis, satélites e veículos espaciais, produtos com um
alto valor agregado. Com isso, não somente firmas dos bens finais necessitam ter acesso a uma
tecnologia de ponta, mas também os fornecedores de motores e outros componentes devem
possuir esse conhecimento.
É uma indústria extremamente concentrada a nível nacional, pois cada país possui uma empresa
de destaque, à exceção dos Estados Unidos. No caso do brasileiro, esta empresa é a Embraer,
fundada por propósitos militares, mas que atua também no mercado da aviação civil e de jatos
executivos. Mundialmente, a estrutura desse mercado é mais pulverizada, apesar de possuir duas
empresas em destaque, a Boeing e a EADS3, conforme Tabela 1.

2

Na década de 1990, o Brasil optou por fazer o reaparelhamento através de aquisições de armamentos importados,
tentando suprir toda a sua demanda com produtos nacionais competitivos. Foi o único período da nossa história que
não ocorreu investimentos do governo na indústria bélica.
3
Quando é levado em consideração somente o segmento de aviação civil, essas duas empresas detém mais de 60% do
mercado, Porém, levando em consideração a produção militar e espacial, essas duas perdem espaço para outras,
como a Lockheed Martin (USA), líder desse mercado, e Northrop Grumman, por exemplo (fonte:
PricewaterhouseCoopers).
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TABELA 1
Ranking em 2010 das empresas selecionadas por vendas de aeronaves e receita total de vendas (em
bilhões de dólares)
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
22

Empresa
Boeing (USA)
EADS (União Européia)
Lockheed Martin (USA)
General Dynamics (USA)
Northrop Grumman (USA)
United Technologies (USA)
Raytheon (USA)
BAE Systems (UK)
Finmeccanica (Itália)
GE (USA)
Bombardier (Canadá)
Embraer (Brasil)

Receita de vendas de
aeronaves

Receita total de
vendas

Participação das vendas na
receita total

64,3
60,6
45,8
32,5
28
25,2
25,2
23,7
20,8
15,7
8,6
5,4

64,3
60,6
45,8
32,5
34,8
54,3
25,2
32,6
24,8
150,2
17,7
5,4

100
100
100
100
80,7
46,4
100
72,6
84,1
10,4
48,6
100

Fonte: PricewaterhouseCoopers.

Podemos observar a proximidade de receitas provenientes de vendas nas indústrias que fabricam
os aviões Boeing e Airbus, com US$64,3 e US$60,6 bilhões, respectivamente. Essa informação é
explicada pelo fato delas dividirem o mercado civil de aeronaves de grande porte (acima de 100
assentos). Esse segmento é altamente concentrado devido à existência de barreiras tecnológicas e
econômicas, pois a produção desses aviões requer uma grande quantidade de capital além de
possuir uma alta complexidade de materiais, sistemas de navegação, etc.
Já o mercado de aeronaves com até 100 assentos, comumente chamado de commuters, a
estrutura e composição dos atores é diferente. Primeiro porque as barreiras citadas acima são
menores, já que os aviões também são, e segundo porque não há mais o rígido controle do Estado
no comércio internacional, apesar de ser concentrado nos Estados Unidos, o que dá às
companhias aéreas certo poder de barganha na compra dos aviões. Neste segmento, a Embraer é
a líder, com uma receita de vendas de US$ 5,4 bilhões, e a Bombardier é segunda colocada, com
uma receita de vendas de aviões de US$ 8,6 bilhões, acima dos valores encontrados para a
empresa brasileira. Estas duas empresas também detêm o maior número de aeronaves no
mercado estadunidense e na década passada travaram uma disputa judicial na OMC devido aos
subsídios dados pelos respectivos Estados a ambas as firmas.
Além disso, a tabela ainda aponta a participação de empresas cujo foco principal não é a produção
de aeronaves, como o caso da United Tecnologies e General Eletric (GE), fabricantes de motores e
outros componentes da cadeia de produção. Vale a pena dizer que a participação deste específico
setor para as empresas chegam a 46,4% e 10,4%, respectivamente.
Com isso, é correto afirmar que a cadeia de produção não é verticalizada, ou seja, assim como a
indústria automobilística, as empresas produtoras dos bens finais agem como montadoras,
terceirizando a produção inclusive de componentes importantes para o funcionamento das
aeronaves, como os motores, a parte elétrica e o sistema de navegação. No caso da Embraer, essa
característica é mais gritante, pois boa parte dos componentes é produzida no exterior,
concentrados nos países do hemisfério Norte, tornando o câmbio uma variável importante na
redução dos seus custos.
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2.2.

Indústria Aeronáutica Brasileira – origem e desenvolvimento

A produção de aeronaves no Brasil tem início na década de 30, quando foram fabricados modelos
de pequeno porte, realizados pela Fábrica Nacional de Aviões e demandados pela Companhia
Nacional de Navegação Costeira. Esta fábrica manteve sua produção até 1948, tinha o caráter
privado, apesar das demandas virem das forças armadas brasileiras. Era uma indústria de pequeno
porte, assim como as que lhe sucederam no decorrer das décadas de 40 a 60 e seu
desenvolvimento foi tímido, pouco significativo comparado com o período pós-criação da
Embraer.
Somente a partir de 1945, com a criação do Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) em parceria
com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o governo brasileiro passa a projetar a
produção de aeronaves por indústrias estatais. Em 1947 é criado o Instituto Tecnológico da
Aeronáutica (ITA), objetivando a geração de quadros especializados para a produção de aviões.
Ambas as instituições tiveram sua primeira sede no Rio de Janeiro, migrando para São José dos
Campos em 1950, onde se concentra o pólo aeroespacial no Brasil.
A partir deste momento, o governo foi acumulando conhecimento em projetos de pesquisa,
executados através do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento4 (IPD) por meio da fabricação de
protótipos de helicópteros, com destaque para o Beija-Flor, e do avião bimotor Bandeirante. O
sucesso desses projetos culminou na criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), em
1969, com a União detendo 51% das ações da estatal. Vale a pena ressaltar que a Embraer foi
fundada também com o objetivo de conquistar a autonomia tecnológica nesse setor, produzindo
aeronaves as quais utilizassem conhecimentos e processos elaborados por técnicos e engenheiros
brasileiros.
Apesar dos avanços do segmento privado na aviação, principalmente com o desenvolvimento da
aeronave Regente - a primeira com todos os componentes metálicos feitos no Brasil - este setor
perdeu participação após a criação da Embraer, que recebia largas quantias de investimentos
financiados, em sua predominância, pelo governo militar. Assim, a geração de tecnologias,
desempenho do mercado e concentração do parque industrial da cadeia de produção passam a
ser liderados pela estatal, característica que permanece até os dias de hoje. O quadro abaixo
resume os principais acontecimentos na indústria aeroespacial a partir de 1969 até a privatização
da Embraer.

4

Autarquia criada pelo CTA na primeira metade da década de 1950.
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QUADRO 1
Principais acontecimentos na indústria aeroespacial brasileira
Ano
1969
1970
1971

1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1983
1988
1989
1993
1994

ACONTECIMENTO
Criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), destinada a fabricação do Bandeirante.
A Embraer inicia sua produção.
Início da produção do Bandeirante.
Fabricação do planador Urupema.
Lançamento do Ipanema, aeronave destinada ao setor agrícola.
Lançamento do Xavante, avião projetado para as Forças Armadas.
Entrega do Bandeirante para a aviação civil brasileira.
Colocado em prática o acordo para fabricação sob licença pela Embraer dos aviões da norte-americana Piper.
Inicio da participação da Embraer no comércio exterior com a exportação do Bandeirante e Ipanema.
Lançamento do Xingu, uma aeronave executiva. Essa foi a primeira projetada e fabricada pela Embraer.
Lançamento do Tucano, aeronave de treinamento militar.
Estabelecida a subsidiária Embraer Aircraft Company, nos Estados Unidos, para vendas e apoio técnico aos
clientes do país.
Desenvolvimento do Brasília, avião turboélice para 30 passageiros.
Embraer estabelece acordo com empresas italianas para o desenvolvimento e fabricação do AMX, caça
bombardeiro subsônico de nova geração.
Estabelecimento da Embraer Aviation Internacional, sediada na França, para concentrar o setor de vendas e
apoio técnico aos países da Europa, África e Oriente Médio.
Em parceria com a empresa Fábrica Militar de Aviones (FMA), a Embraer começa o desenvolvimento do CBA
123. Esse modelo não chegou a ser desenvolvido, porém serviu de base tecnológica para a produção do ERJ 145.
Início do projeto ERJ 145, primeiro jato produzido pela Embraer.
A Embraer estabelece acordos de parceria para o desenvolvimento do ERJ 145.
Privatização da Embraer.

Fonte: Embraer, 2006. Apud. Bastos, 2006.

A Embraer obteve relativo sucesso nas décadas de 1970 e 1980 com o crescimento das vendas dos
aviões Bandeirante e Brasília, principalmente no mercado estadunidense, ao ponto de se
tornarem líder nos segmentos de aviões de pequeno porte neste país, o que transmitia uma
imagem consolidada de boa reputação.
Porém, este desempenho não se manteve a partir do final da década de 1980. Com as seguidas
crises no balanço de pagamentos do Brasil, a necessidade de corte de gastos impostos pelo
Consenso de Washington e pelo FMI, além de uma reorientação ideológica do poder público com
forte aceitação de ideias neoliberais nos primeiros anos da década de 1990, a estratégia de
desenvolvimento da indústria aeroespacial guiada pelo Estado foi perdendo importância, assim
como os investimentos públicos e subsídios no setor 5.
Soma-se a esse evento o fracasso de vendas do avião CBA 123, projetado para substituir o
Bandeirante, que custaram aos cofres da empresa mais de US$ 300 milhões, e a permanência do
desenvolvimento sem recursos do EMB 145, embrião do ERJ 145, que comprometeu a saúde
financeira da empresa. Esse cenário permanece até que em 1994 a Embraer é privatizada.

5

Dentre as políticas de subsídios para a Embraer se encontram: o benefício de captação de parte do imposto de renda
devido por empresas estabelecidas no país; exoneração dos impostos sobre importação, exportação e os demais de
circulação interna; a utilização do poder de compra do poder executivo da União; destinação de recursos
governamentais através de suas instituições de fomento a P&D e mediante compra de valores mobiliários da
empresa; etc. Fonte: ABDI, 2009.
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2.3.

A Embraer após a abertura econômica

Nos anos de 1990, os novos donos da empresa6 fizeram uma reestruturação administrativa, com
cortes nos salários, no quadro de funcionários e na estrutura hierárquica da firma. Além disso,
tiveram que renegociar as dívidas e capitalizá-la novamente para que o projeto do ERJ 145 fosse
realmente colocado em prática. Como forma de financiamento, a estratégia adotada focava na
aquisição de investimentos através de fornecedores parceiros, que se habilitariam a dividir os
riscos do empreendimento com a Embraer. Para o projeto do ERJ 145, foram selecionados quatro
parceiros de risco7: a espanhola Gamesa, responsável por componentes da asa e do trem de
pouso; a chilena Enaer, responsável pelos estabilizadores horizontais e verticais; a belga Sonaca,
responsável pelas fuselagens e componentes de outras partes do avião; e a estadunidense C&D,
responsável pelo desenvolvimento de interiores da cabine e compartimentos de carga.
A empresa também adotou o desenvolvimento de famílias de aviões, ou seja, os projetos iniciados
após a privatização levavam em consideração anseios oriundos do mercado sobre seus produtos, e
foi criado o projeto plataforma do ERJ 145, que poderia ser modificado para atender outros nichos
dentro do mercado de jatos regionais. Assim, além da fabricação do ERJ 145, com o mesmo
projeto, foi possível o desenvolvimento dos modelos ERJ 135, ERJ 140 e ERJ 145 XR, além das
aeronaves militares EMB 145 AEW&C e a EMB 145 RS/AGS.
Além disso, a Embraer conseguiu que as aquisições de seus aviões fossem subsidiadas pelo
BNDES/PROEX, baixando consideravelmente o custo para a compra de modelos da empresa. O
resultado foi um sucesso de vendas do ERJ 145 e do ERJ 135, que levou a companhia brasileira ao
status de líder no mercado de commuters superando a canadense Bombardier. A partir daí a
empresa canadense e a brasileira travaram disputas judiciais na OMC, que resultou na suspensão
das facilidades de financiamento das compras para o mercado internacional. No final dos anos 90,
a Embraer lança o EMB 170 - famílias de jatos que variam de 70 a 122 assentos. Ainda permanece
como empresa líder no Brasil, e até 2010 ocupava o 22° lugar no ranking das maiores produtoras
do setor aeroespacial.
Vale a pena destacar que mesmo com a grande intensidade tecnológica adquirida, o fato de ter se
vinculado com seus fornecedores internacionais para conseguir o financiamento de risco,
distanciou-a dos centros de pesquisa nacionais, como o ITA e as demais universidades,
interiorizando os desenvolvimentos em P&D. Além disso, pelo elevado grau tecnológico utilizado,
poucos foram os parceiros nacionais que conseguiram acompanhar essa intensidade de inovação.
O resultado se desdobra numa grande quantidade de componentes importados, deixando para o
mercado nacional apenas as transformações mais simples, de baixo valor agregado.
2.4.

A Embraer em números

A Embraer possuía uma participação aproximada de 71,0% da receita líquida das indústrias
aeroespaciais em 2009, e 65,8% do total de empregos no setor. A partir desses dados, é provável
que os componentes fabricados por empresas nacionais tenham como destino de seus produtos a
Embraer, fazendo com que estas fornecedoras formulem suas estratégias baseadas na demanda
6

Faziam parte do consórcio vencedor do leilão o Banco Bozano, Simonsen Limited, o grupo Sistel, a Previ e o Bozano
Leasing. O leilão ocorreu no dia 7 de dezembro de 1994 e o valor arrematado foi de 265 milhões de Reais. Fonte:
ABDI, 2009.
7
Como forma de ressarcir o risco corrido por seus parceiros, o contrato firmado dava a estes fornecedores
exclusividade dos componentes produzidos pelas mesmas e participação nas vendas dos aviões.
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da ex-estatal. Além disso, a complexidade e a alta tecnologia das peças fabricadas para a
montagem de aeronaves dificulta sua inserção no mercado de autopeças, dado que seus produtos
são caros, apesar da sua qualidade ser superior aos componentes produzidos na cadeia
automobilística. Sendo assim, variações no desempenho da Embraer afetam diretamente este
setor como um todo.
Vale a pena ressaltar que, durante o período de 2003 a 2009, a Embraer concentrou mais o
mercado do setor, já que a evolução de sua receita líquida cresceu 30,2%, ou 5,4% ao ano,
enquanto que a observada para o setor aeroespacial como um todo variou apenas 16,1% 8, ou
3,0% ao ano.
De 2002 a 2011 foram entregues 1.600 aeronaves pela empresa. Sua evolução no tempo,
conforme observado no Gráfico 1, teve uma trajetória crescente, porém não foi constante em
todo o período, tendo observado quedas nas entregas nos anos de 2003, 2006 e 2011. Seu pico
aconteceu em 2010, quando a empresa entregou 256 aeronaves, o que representou 16,0% do
total do período. Em contrapartida, no ano seguinte ela teve o seu pior desempenho, com
somente 76 aeronaves.
Essa variação extrema pode estar relacionada à crise econômica mundial e a forma de produção
do setor, isto é, a fabricação de aeronaves é muito custosa além de ser demorada. Por isso, são
realizadas negociações de longo prazo, com parcelamentos tanto da compra quanto da entrega
dos aviões, já que não se acumula estoque deste tipo de bem. Sendo assim, a queda dos pedidos é
refletida somente anos depois na produção, criando uma defasagem entre conjuntura econômica,
a receita e as entregas das aeronaves.
GRÁFICO 1
Evolução da produção de aeronaves da Embraer
2002 a 2011
300
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Fonte: Embraer.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
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Os dados da Produção Industrial Anual (PIA/IBGE) foram limitados aos anos de 2003 a 2009 por que: as informações
anteriores a 2003 possuem outra divisão da classificação CNAE, que não é compatível com a atual, e, até a elaboração
deste texto, não foram divulgados dados para os anos mais recentes. As informações referentes ao setor aeroespacial
estão em anexo.
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Do total da produção da empresa, 69,9% foram voltadas para a aviação civil, ou 1.119 aviões.
Durante todos os anos expostos, à exceção de 2010, esse foi o segmento que mais teve
representatividade e, de certa forma, foi responsável predominantemente pelo desempenho da
companhia até 2006. Apesar de ser o mais representativo dentre todos os segmentos de mercado
em que atua, a produção de aeronaves pouco cresceu até seu pico, observado em 2008. Foram
entregues 162 aeronaves neste ano, número 33,9% superior ao observado em 2002. De 2009 a
2011, a fabricação desse tipo de aeronaves decresceu consideravelmente, registrando no último
ano da série a entrega de 45 aviões de passageiros, o que representa somente 37,2% do número
observado para 2002, e 27,8% do observado para 2008.
Em contrapartida, a produção de aviões executivos manteve uma trajetória contrária ao segmento
descrito acima. A perda de importância do mercado de aviação civil se deve à entrada da Embraer
neste segmento. O desempenho dessa produção manteve uma trajetória de crescimento
ininterrupta até 2011, quando foi registrada uma variação negativa de 79,9% em relação ao ano
anterior. Mesmo com essa queda abrupta no último ano do Gráfico 1, a empresa obteve um
crescimento superior a 200% em toda a série, passando de uma entrega de oito jatos particulares
em 2002 para 31 em 2011. Seu pico aconteceu em 2010, quando produziu 154 aeronaves. Esse
número foi superior em 54,0% do observado para o segmento da aviação civil, que naquele ano
entregou 100 aviões.
Dos três mercados que a Embraer tem participação, a produção de modelos militares é o menor.
Sua participação no total de aeronaves produzidas no período exibido no Gráfico 1 foi de 2,2%, ou
35 modelos. Este segmento não é prioridade para empresa, apesar de sua grande ligação com as
forças armadas durante sua trajetória. Mesmo assim, ela ainda é líder desse mercado no Brasil e
detentora de uma parte significativa da produção do setor de defesa.
Enquanto que as entregas de aeromodelos registraram um crescimento na última década, as
receitas e, principalmente, os lucros tiveram quedas sucessivas. Essa afirmação não entra em
contradição com o crescimento de 30,2% das receitas, porque esta última era a variação nominal,
ou seja, não levava em consideração a inflação.
A preços constantes, a receita líquida da Embraer caiu seguidas vezes, com poucos intervalos de
crescimento, a exemplo de 2004, 2007 e 2008. Em compensação, nos demais anos houve
retrocesso nas receitas, com destaque para 2003, quando houve uma queda de 32,8% no seu
faturamento, saindo de uma receita de R$ 15 bilhões, em 2002, para pouco mais de R$ 10,6
bilhões. No período inteiro mostrado no Gráfico 2, o recuo foi de 38,8%, já que o montante
arrecadado pela empresa em 2011 foi de R$ 9,39 bilhões
GRÁFICO 2
Evolução da Receita líquida e do Lucro líquido da Embraer (a preços de 2011) - base 2001=100
2002 a 2011
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Fonte: Embraer.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

O lucro líquido teve uma queda mais acentuada, com uma variação negativa de 93,5% nos dez
anos apresentados, passando de R$ 2,6 bilhões em 2002 para R$ 156 milhões em 2011. Assim
como nas receitas líquidas, a queda mais acentuada aconteceu em 2003, quando se observou uma
retração de 60,5%.
Assim como o comportamento das receitas, o lucro líquido também registrou as maiores taxas de
crescimento dentre os setores, com uma variação de 94,1% de 2003 para 2004, e de 107,3% de
2008 para 2009. No geral a série iniciou com uma redução do lucro de 2002 para 2003, recuperada
no ano seguinte e com uma nova queda significativa em 2005. A partir desse ano, houve seguidas
retrações nos lucros da empresa até 2009, quando foi registrada a maior variação positiva do
gráfico, já mencionada neste parágrafo. A partir desse ano, novamente essa variável entra em
trajetória de queda até chegar a 6,1% em 2011 do valor observado em 2001.
Igual às receitas e o lucro, os investimentos foram reduzidos de forma considerável, seja na
aquisição de máquinas e equipamentos ou em pesquisa e desenvolvimento, chegando a
representar em 2011 somente 47,4% e 51,1% dos valores reais de 2001, respectivamente. Vale a
pena ressaltar que o total investido em 2011, ou seja, considerando os dois tipos exibidos no
Gráfico 3, representou apenas 6,5% do total das receitas líquidas da empresa.
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GRÁFICO 3
Evolução dos Investimentos brutos em ativo imobilizado e em P&D (a preços de 2011) (base 2001=100)
Brasil, 2002 a 2011
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Fonte: Embraer.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Observa-se também que suas trajetórias não foram constantes ao longo do tempo. Os
investimentos em ativos iniciaram o período em queda, que persistiu até 2005, quando houve um
crescimento no valor investido de 45,8% em relação ao ano anterior. Foi registrada, em 2006, uma
nova queda no montante alocado neste tipo de investimento e, em 2007 e 2008, ano em que esta
variável teve seu maior índice no Gráfico 3, começa a única séria de variações positivas desta
variável, com crescimento de 110,7% e 43,8%, respectivamente. Nos dois anos seguintes o volume
alocado para essa rubrica retraiu novamente, porém em 2011 e retorna a subir, com uma variação
expressiva de 95,1%, chegando ao final da série com R$ 277 milhões destinados para essas
aquisições, valor 77,6% maior que o lucro observado para o mesmo ano.
Já os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), iniciaram o período em alta, com
variações positivas nos dois primeiros anos. Entretanto o crescimento observado deu lugar a uma
instabilidade, com variações significativas tanto positivas quanto negativas, com taxas médias nos
períodos de contração de -29,7%, e de 27,1%, nos de expansão. A alocação de recursos para a
inovação teve seu pico em 2007, quando foram injetados R$ 856,8 milhões, o que representava
21,7% acima do valor observado para 2001, e teve seu pior desempenho no ano de 2010, quando
foram destinados R$ 282,9 milhões para essa rubrica específica.
Vale a pena registrar que a redução dos recursos alocados em investimentos provoca uma
desnacionalização ainda maior da produção, além de reduzir o valor de transformação do setor9.
Isso significa dizer que ao invés de desenvolver o componente ou produto no Brasil, através de
parcerias com suas fornecedoras, a estratégia adotada pela empresa foi a oposta com parcerias
firmadas com empresas estrangeiras, às quais tem que importar o produto final. Desta forma, a
indústria nacional perde no desenvolvimento tecnológico e na agregação de valor do processo
produtivo.
Com relação ao comércio internacional, novamente vamos retomar a análise levando-se em
consideração todo o setor, não somente a Embraer como anteriormente. É bem verdade que a
9

As informações sobre o valor de transformação no setor aeroespacial se encontram no Anexo 4.

12

empresa continua representativa no comércio internacional, porém neste tipo de transação, o
Estado faz parte, além da aviação civil, que adquirem aeronaves, principalmente jatos executivos e
aeromodelos comerciais.
No geral, a balança comercial do setor foi negativa nos últimos anos, seguindo ainda uma
trajetória de crescimento do déficit. A partir do Gráfico 4 é possível observar esse
comportamento, já que em 2006 o saldo foi de US$ 1.066 milhões e em 2011 foi de US$ 2.943
milhões negativos, resultado 176,1% superior ao do primeiro ano da série.
As importações também tiveram uma expansão durante os últimos seis anos. O valor importado
em 2011 foi de US$ 4.404 milhões, grandeza 80,0% superior à observada em 2006, que foi de US$
2.446 milhões. Mesmo com esse crescimento, o último ano exposto no gráfico não foi o maior,
como o ocorrido com o saldo da balança comercial. O pico desta variável foi em 2008, quando
foram importados US$ 4.553 milhões, valor 86,1% acima do registrado para o primeiro ano da
série.
GRÁFICO 4
Exportação, importação e saldo da balança comercial (em milhões de US$)
Brasil, 2006 a 2011
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Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Dentre as três variáveis expostas no Gráfico 4, a que registrou o pior desempenho no decorrer dos
anos foi o valor exportado. Observou-se somente um crescimento em todo período de 5,8%,
saindo de US$ 1.381 milhões em 2006 para terminar a série, em 2011, com somente US$ 1.461
milhões de exportações.
As exportações tiveram como principal destino os Estados Unidos, tradicional demandante de
aeronaves da Embraer, líder do mercado de aviões regionais. Além disso, observa-se uma maior
desconcentração do mercado, já que o principal país demandante dos modelos brasileiros
registrou queda na participação de 9.9 pontos percentuais, saindo de US$ 691,8 milhões em 2006,
para chegar em 2011 com US$ 587,1 milhões. A queda de 15,1% nas exportações do valor
destinado para os Estados Unidos durante o período pode ser a causa do fraco desempenho
observado para exportações do setor.
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GRÁFICO 5
Participação dos cinco países mais importantes na exportação (em %)
2006 e 2011
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Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Em contrapartida, os demais países listados no Gráfico 5 ganharam participação e aumentaram os
valores absolutos das exportações. Destes, destacam-se a Suíça, terceiro maior destino dos
produtos do setor, que teve o mais expressivo crescimento do valor exportado no período, em
torno de 175,8%, e a França, que elevou sua participação em 7,4 pontos percentuais, mais que o
dobro da sua participação em 2006.
Assim como nas exportações, os países de origem dos modelos e componentes aeroespaciais
importados também se concentram no hemisfério Norte. A participação dos Estados Unidos foi
superior ao encontrado no Gráfico 5, com a proporção de 67,5% em 2011, o que representa um
total de US$ 2.972 milhões. O país com a segunda maior aquisição dos produtos do setor para o
Brasil foi a França que, ao longo de 2011 vendeu para nós uma quantia de US$ 316 milhões,
correspondente a 10,6% do volume importado dos EUA e 7,2% do que fora importado no período.
Os demais países tiveram uma participação pouco significativa frente a estes dois mencionados, o
que nos indica uma grande concentração e dependência dos Estados Unidos na produção e na
aquisição de componentes aeroespaciais e de aeronaves.
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GRÁFICO 6
Participação dos cinco países mais importantes na exportação (em %)
2006 e 2010
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Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Entretanto, há uma ligeira tendência à desconcentração pois a parte do valor oriundo de países
com menos relações comerciais com o Brasil registrou um leve aumento. O Canadá, por exemplo,
variou positivamente durante o período exposto no Gráfico 6 na ordem de aproximadamente
608%, saindo de 21 milhões de Dólares em 2006 para US$ 148 milhões em 2011. Tal fato colocou
o país entre as cinco nações que mais exportam para o Brasil, na quarta posição, com uma
participação em 2011 de 3,4% do total. A Alemanha teve um desempenho semelhante, com
crescimento de 418% no período analisado e participação de 2,8% em 2011.
O cenário de predominância do comércio internacional bastante concentrado se mantém quando
se realiza a divisão por produtos. Existe relativa concentração em ambas as partes da Tabela 2,
porém não tão significativa em somente um componente, ou aeronave, como foram os fluxos de
produtos com os Estados Unidos. Mesmo assim, observa-se que a representatividade da balança
comercial brasileira do setor se restringe a quatro bens nas exportações e a três nas importações.
Além disso, observa-se que os produtos finais são os mais representativos, tanto na pauta de
exportação, como o caso dos Aviões a turbojato, etc.2000kg<peso<=7000kg, vazios que detiveram
a fatia de 25,8% do total, como nas importações, com os Outs - aviões/veículos aéreos,
2000kg<peso<=15000kg, vazios, que possuíam 28,6% do quantum importado.
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TABELA 2
Os 5 produtos com maiores participação no comércio internacional
Importação e exportação
2011
Os 5 maiores produtos exportados

% no total de
exportações

Aviões a turbojato,
etc.2000kg<peso<=7000kg, vazios

25,8

Outras partes para aviões ou helicópteros

22,5

Outs.aviões a turbojato,
etc.7000kg<peso<=15000kg, vazios

20,3

Turborreatores de empuxo>25kn

17,9

Outros aviões a turboélice,
etc.7t<peso<=15t, vazios
Total

3,7

Os 5 maiores produtos importados
Outs.aviões/veículos aéreos,
2000kg<peso<=15000kg, vazios
Partes de limpadores de para-brisas,
etc.p/aeronaves
Aviões a turboélice, etc. multimotores,
p<=2000kg, vazios
Trens de aterrissagem e suas partes,
p/veic.aéreos, etc.
Helicópteros de peso<=2000kg, vazios

90,2

Total

% no total de
importações
28,6
24
17,7
4
3,6
77,9

Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Além disso, a concentração durante o período de 2006 a 2011 ainda se intensificou10. Em 2006, a
participação dos cinco produtos listados na Tabela 2 da pauta de exportação era de 74,2%,
enquanto que em 2011, foi de 90,2%. Em dólares americanos, o crescimento desses bens foi de
21,5%, enquanto que as exportações de maneira geral cresceram somente 5,8%.
No caso das importações, essa movimentação se deu de forma intensa. Em 2006, somente um dos
produtos listados estavam ranqueados entre os cinco mais significativos, a saber: Trens de
aterrissagem e suas partes, p/veic. aéreos, etc. A participação dos mesmos cresceu nesse período
72,4 pontos percentuais, enquanto que os valores importados de 2011 foram equivalentes a 43
vezes o valor dos bens em 2006.
2.5.

Mapeamento do Emprego

Em março de 2012 a indústria aeroespacial contava com 26.232 trabalhadores, distribuídos por 60
municípios de 16 Unidades da Federação, tal como apresentado pelo Mapa 1 abaixo. A
participação do setor em relação ao emprego de todo o ramo metalúrgico é pequena (1,1%).
• Do total de trabalhadores, 74,4% estão concentrados em grandes empresas, 11,3% em médias e
14,3% em empresas de micro e de pequeno porte;
• 59,6% possuem ocupações em áreas manuais, 35,2% em áreas administrativas, 3,4% em
ocupações de nível técnico (médio e superior) e, finalmente, 1,8% em áreas de apoio;
• A jornada média contratual dos trabalhadores do setor aeroespacial é de 42horas e 29minutos
semanais;
• A média do tempo de casa no atual emprego é de 50,8% de trabalhadores com 3 a 5 anos; até 2
anos para 33,4% dos trabalhadores; e 15,9% para trabalhadores de 5 ou mais anos;
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A tabela com a evolução dos produtos se encontra no Anexo 5.
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• 57,0% dos trabalhadores do setor possuem o ensino médio completo, 31,7% possuem ensino
superior completo, e 2,7% possuem ensino fundamental completo;
• A maior frequência de trabalhadores do setor é da faixa etária de 30 a 39 anos (35,9%); de 25 a
29 anos, somam 21,5% e de 40 a 49 anos, 19,7%. A faixa que vai até os 24 anos soma 10,9% dos
trabalhadores;
• As mulheres representam 13,7% do total de trabalhadores do setor e sua remuneração é 16,3%
menor em relação à dos homens.

TABELA 3
Distribuição dos ocupados no RAMO METALÚRGICO segundo a divisão setorial CNM/CUT
Brasil, 2010
Setor
Aeroespacial
Alumínio e não-ferrosos
Automotivo
Eletroeletrônico
Fundição e forjarias
Máquinas e equipamentos
Naval
Outros materiais transportes
Siderurgia e metalurgia básica
Total

Total de trabalhadores
Nº Abs.
%
25.594
1,1
49.762
2,2
519.610
22,9
393.749
17,4
85.529
3,8
498.307
22,0
41.554
1,8
41.010
1,8
613.618
27,0
2.268.733
100,0

Trabalhadores na produção
Nº Abs.
%
Produção/Total
13.656
1,1
53,4
26.869
2,1
54,0
310.593
24,5
59,8
194.838
15,4
49,5
51.547
4,1
60,3
278.942
22,0
56,0
26.021
2,1
62,6
25.659
2,0
62,6
337.197
26,6
55,0
1.265.322
100,0
55,8

Fonte: RAIS/MTE 2010.
Observação: para se chegar ao total de trabalhadores na produção subtraí-se do total de trabalhadores os alocados na área
administrativa, lideranças, supervisões, gerências, logística, pesquisa e desenvolvimento e demais funções não ligadas
diretamente à produção.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

Pouco mais de 91% dos trabalhadores do setor aeroespacial localiza-se na Região Sudeste do país
(78,1% só no estado de São Paulo), em virtude da presença da Embraer nessa localidade. Já no
estado do Rio de Janeiro, estão presentes 11,3% do total (Tabela 4). Vale a pena lembrar que esses
foram os dois estados escolhidos de forma estratégica para o desenvolvimento industrial desse
setor, desde a criação do CTA e do ITA no Rio de Janeiro, até sua transferência para São José dos
Campos (SP).
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TABELA 4
Distribuição dos trabalhadores do setor aeroespacial por unidade da Federação e grandes regiões
Brasil, 2010*
Região e Estado Número de trabalhadores Participação em %
SUDESTE
23.367
91,3
ES
1
0,0
MG
565
2,2
RJ
2.806
11,0
SP
19.995
78,1
SUL
1.569
6,1
PR
236
0,9
RS
1.332
5,2
SC
1
0,0
CENTRO-OESTE
442
1,7
DF
19
0,1
GO
328
1,3
MS
60
0,2
MT
35
0,1
NORDESTE
176
0,7
AL
32
0,1
BA
63
0,2
CE
5
0,0
MA
24
0,1
PE
44
0,2
PI
8
0,0
NORTE
40
0,2
PA
40
0,2
Total
25.594
100,0
Fonte: RAIS 2010
Elaboração: Subseção DIEESE – CNM/CUT-FEM/CUT.

Ao analisar o emprego na indústria Aeroespacial no período que vai de 2002 a 2011, a variação
observada é de um crescimento de 84,7%, saindo de um patamar de 14.055 trabalhadores em
2002 para 25.963 em dezembro de 2011.
Três anos nessa série apresentam variação negativa, a primeira em 2003 de -1,7%, seguido pelos
anos de 2008 e 2009 com -3,3% e -16,8%, respectivamente, fruto do impacto negativo da crise
internacional, e um dos setores do ramo que mais sentiu seus efeitos com a perda de postos de
trabalho. O ano que apresentou maior crescimento foi 2005, com uma variação de 34,1%
comparado ao ano de 2004, fruto das transformações ocorridas na economia, principalmente das
perspectivas de crescimento e sinalização de investimentos sustentados por parte do Estado.
Torna a crescer em 2010, mas não alcançando os patamares pré-crise de 2007 e 2008, entrando
em 2011 com um crescimento moderado comparado aos anos anteriores. Contudo, o resultado do
crescimento acumulado na Indústria Aeroespacial foi superior ao do ramo metalúrgico, 84,7%
contra 75,7%.
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GRÁFICO 7
Crescimento do emprego na Indústria Aeroespacial
Brasil, 2002 a 2011

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

TABELA 5
Crescimento do emprego na Indústria Aeroespacial e Ramo metalúrgico
Brasil, 2002 a 2011
ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Cresc.
Acumulado Aeroespacial (%)
-1,7
16,3
55,9
77,2
111,3
104,2
69,8
82,1
84,7

Cresc. Acumulado Ramo metalúrgico (%)
3,6
16,8
22,4
32,2
47,9
55,6
51,1
68,7
75,7

Fonte: RAIS 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Ao analisar o período de março de 2011 a março de 2012, observa-se que a criação de empregos
na indústria Aeroespacial vem apresentando uma trajetória positiva, tendo uma variação de 2,1%,
sem ajustes sazonais com a variação negativa no mês de dezembro, próprio para o mês.
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GRÁFICO 8
Crescimento do emprego mensal na Indústria Aeroespacial
Brasil, março/2011 a março/2012

Fonte: RAIS/MTE 2010 CAGED 2011, CAGED 2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

A rotatividade serve para medirmos o grau de mudanças que ocorrem no interior do mercado de
trabalho e de cada setor. É uma mensuração da quantidade de trabalhadores que se desligam e
que são contratados em um determinado período. Neste sentido, a rotatividade da Indústria
Aeroespacial é uma das mais baixas do ramo metalúrgico. Para o ano de 2011 era de 12,4%, já
para o ramo metalúrgico, era de 30,6%. Os dados apresentados anteriormente sobre o tempo de
emprego (50,8% dos trabalhadores tem de 3 a 5 anos de emprego na empresa) explicam um
pouco esse movimento, bem como a concentração do setor em uma única empresa (EMBRAER).

TABELA 6
Rotatividade do ramo metalúrgico, da indústria aeroespacial, da indústria da transformação e mercado
de trabalho total
Brasil, 2008 a 2011
Ano

Aeroespacial

2008
2009
2010
2011

10,0%
6,7%
11,9%
12,4%

Ramo
metalúrgico
33,8%
28,4%
35,8%
30,6%

Indústria de
Transformação
54,4%
49,8%
53,2%
44,8%

Geral
52,5%
49,4%
51,2%
43,1%

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.
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TABELA 7
Rotatividade dos setores do ramo metalúrgico e mercado de trabalho total
Brasil, 2008 a 2011
Ano

2008
2009
2010
2011

Eletroeletrônico

34,1%
29,4%
35,7%
37,9%

Máquinas e
Equipamentos

Aeroespacial

49,4%
40,1%
47,2%
46,7%

10,0%
6,7%
11,9%
12,4%

Naval

39,2%
32,4%
37,1%
35,5%

Siderurgia
e Met.
Básica
37,2%
32,2%
40,5%
42,2%

Fundição e
forjaria
32,2%
21,3%
33,4%
34,9%

Alumínio

24,5%
18,6%
24,7%
25,9%

Outros materiais
de Transporte
30,6%
28,0%
33,2%
32,1%

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

A ocorrência de acidentes de trabalho é outro tem bastante importante a ser discutido no setor de
Bens de Capital e a Tabela abaixo apresenta uma estatística sobre o tema a partir de informações
do Ministério da Previdência Social (MPAS). O MPAS define acidente de trabalho da seguinte
forma: aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional,
permanente ou temporária, que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o
trabalho. Equiparam-se também ao acidente do trabalho: o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a ocorrência da lesão;
certos acidentes sofridos pelo segurado no local e no horário de trabalho; a doença proveniente
de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; e o acidente sofrido a
serviço da empresa ou no trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado e vice-versa.
A principal fonte de informações do MPAS é o Acidente com CAT (Comunicação de Acidente de
Trabalho) Registrada no INSS. Não são contabilizados o reinício de tratamento ou afastamento por
agravamento de lesão de acidente do trabalho ou doença do trabalho, já comunicados
anteriormente ao INSS; Acidentes sem CAT Registrada – corresponde ao número de acidentes cuja
Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT não foi cadastrada no INSS. O acidente é
identificado por meio de um dos possíveis nexos: Nexo Técnico Profissional/Trabalho; Nexo
Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP ou Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente
do Trabalho.
As três definições aqui utilizadas e conceituadas pelo MPAS que se encontram dentro da divisão
acima são: Acidentes Típicos – são os acidentes decorrentes da característica da atividade
profissional desempenhada pelo acidentado; Acidentes de Trajeto – são os acidentes ocorridos no
trajeto entre a residência e o local de trabalho do segurado e vice-versa e; Acidentes Devidos à
Doença do Trabalho – são os acidentes ocasionados por qualquer tipo de doença profissional
peculiar a determinado ramo de atividade constante na tabela da Previdência Social.
O percentual de acidentes de trabalho em relação ao número de trabalhadores na indústria
Aeroespacial (compreendido o período que vai de 2006 a 2008) gira em torno de 5,7%, ou seja,
para cada 100 trabalhadores pouco mais de 6 sofreram algum tipo de acidente de trabalho ao ano,
percentual acima da média do ramo metalúrgico, com 3,9%. Os setores que possuem um índice
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elevado de acidentes, além do Aeroespacial, são: setor de Fundição e Forjarias (7,0%); Automotivo
e Naval (4,9%), segundo a Tabela 8.
O índice para o ramo como um todo, assim como para a indústria de Bens de Capital, é alto
quando comparado ao mercado de trabalho nacional. Em 2010, dentre o universo de
aproximadamente 44 milhões de trabalhadores, foram registrados 701 mil acidentes de trabalho,
isso significa que para cada 100 trabalhadores quase 2 sofrem acidente de trabalho no ano.
A participação do ramo no número de acidentes no Brasil é de 11,1%.
TABELA 8
Acidentes de trabalho por número de trabalhadores em % – setores do ramo metalúrgico
2006 – 2011, Brasil
Setores do ramo metalúrgico
Fundição e forjarias
Aeroespacial
Automotivo
Naval
Outros materiais transportes
Siderurgia e metalurgia básica
Alumínio e não-ferrosos
Máquinas e equipamentos
Eletroeletrônico
Total

2006

2007

2008

2009

2010

Média
2006/2010

6,9%
6,3%
5,1%
3,9%
3,2%
3,5%
3,3%
3,2%
2,3%
3,7%

8,9%
6,6%
5,0%
4,8%
4,4%
3,8%
3,8%
3,5%
2,6%
4,1%

8,5%
4,8%
5,8%
5,1%
5,4%
4,2%
4,0%
4,1%
3,0%
4,5%

5,5%
6,8%
4,8%
5,5%
3,9%
3,5%
3,5%
3,5%
2,8%
3,8%

5,4%
4,1%
4,1%
4,9%
3,7%
3,3%
3,0%
3,1%
2,6%
3,4%

7,0%
5,7%
4,9%
4,9%
4,1%
3,7%
3,5%
3,5%
2,7%
3,9%

Fonte: Aeps InfoLogo/MPAS
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

3. INDÚSTRIA DA DEFESA
A Embraer foi projetada para conquistar a soberania tecnológica necessária para a defesa do
espaço aéreo. Foi fundada durante a ditadura militar, em dezembro de 1969 e respaldada por
duas instituições da Força Aérea Brasileira (FAB), vinculada ao Ministério da Defesa: o Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA). Mesmo após a
privatização, a empresa não deixou de produzir modelos para os militares brasileiros, a exemplo
do EMB 145 RS/AGS, pertencente à família do ERJ 145.
A Indústria aeroespacial é somente mais um segmento, talvez o que obteve o maior êxito, dentre
os que compõem a Indústria da Defesa. A fabricação de produtos voltados para a defesa nacional
é mais vasta e compreendem equipamentos de proteção pessoal, monitoramento da costa
marítima e do espaço aéreo, transporte de carga/pessoas, etc. Todas essas atividades, inclusive a
produção de aeronaves, possuem extrema relevância dentro da estrutura produtiva dos países
desenvolvidos e dos países cujas economias se assemelham a do Brasil, tais como China, Índia e
Rússia.
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3.1.

Características gerais do setor

Assim como a divisão militar da Indústria Aeroespacial, todas as vendas dos bens fabricados pela
Indústria bélica são controladas pelos Estados Nacionais, seja porque ele é o único comprador no
mercado interno, ou porque é necessário o aval dos governos para a exportação, por precaução
de não vender tecnologia e armas a potenciais inimigos. Este tipo de mercado obedece a outras
lógicas, já que são levadas em consideração as disputas geopolíticas, diferentes das que se baseia
o mercado de produtos civis. Por este motivo, o protecionismo é permitido, tanto no
financiamento das atividades quanto nos incentivos de créditos subsidiados para os compradores.
No contexto mundial, o Brasil possui um dos maiores orçamentos do mercado mundial, apesar de
sua importância relativa em relação ao Produto Nacional Bruto (PNB) ser inferior a alguns países
dos BRICS11 e da América do Sul.
GRÁFICO 9
Os 20 maiores orçamentos militares do mundo em bilhões de US$
2011
Estados Unidos
China
Rússia
Reino Unido
França
Japão
Índia
Arábia Saudita
Alemanha
Brasil
Itália
Koreia do Sul
Austrália
Canadá
Turquia
Israel
Espanha
Holanda
Colômbia
Taiwan

0,0

711,4
142,9
71,9
62,7
62,5
59,3
48,9
48,5
46,7
35,4
34,5
30,8
26,7
24,7
17,9
16,4
15,2
11,8
11,0
9,7
100,0
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Fonte: SIPRI.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Pelo Gráfico 9 é possível observar a grande diferença entre o orçamento americano com defesa e
dos demais países12. Os Estados Unidos gastaram em 2011 com seu departamento de defesa uma
quantia de US$ 711,4 bilhões, montante equivalente a cinco vezes, aproximadamente, os recursos
gastos pelos chineses, segundo colocado com US$ 142,9 bilhões.
O Brasil está em 10º lugar, atrás de vários países desenvolvidos do hemisfério Norte, tais como
França, Reino Unido e Japão, com um orçamento de US$ 35,4 bilhões para o Ministério da Defesa.
Vale a pena dizer que três países dos BRICS, nações que possuem economias em semelhantes
estágios de desenvolvimento, possuem orçamentos superiores aos nossos, a saber: China, com o

11

Organização supranacional composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Esse orçamento agrega todos os recursos da pasta, como pagamento de militares, expansão dos ativos imobilizados
e investimentos, sejam em aquisições de equipamentos ou em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
12
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valor mencionado anteriormente; Rússia, que está na terceira colocação, com um orçamento de
US$ 71,9 bilhões; Índia, sétima colocada no ranking, com um orçamento de US$ 48,9 bilhões.
Quando se avalia os gastos de forma relativa, isto é, quando se vê a proporção dos recursos da
defesa levando em consideração a renda total do país, observa-se que há uma reconfiguração dos
estados que mais alocam recursos nesta indústria. Dos dez maiores orçamentos absolutos,
somente os Estados Unidos permaneceram dentre os 10 maiores orçamentos relativos, com 4,8%
do seu PNB, o que lhe dá a sétima posição, conforme o Gráfico 10.
GRÁFICO 10
Ranking dos orçamentos militares em relação aos respectivos PNB’s (em %)
Países selecionados, 2011
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Fonte: SIPRI.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

É possível notar que os maiores esforços no segmento militar se encontram nos países do Oriente
Médio, já que a Arábia Saudita (10,1%), Oman (8,5%), Emirados Árabes Unidos (6,9%), Israel
(6,5%) e Jordânia (5,0%) se encontram nesta região. O Brasil alocou somente 1,6% da sua renda
nacional no Ministério da Defesa, o que lhe deu o posto de número 66 do mundo, ficando atrás
dos países desenvolvidos, como Reino Unido, Itália, Suíça, além de países da América do Sul,
Equador e Colômbia, que gastaram 3,6% da renda em defesa, e dos BRICS, Rússia (3,9%), Índia
(2,7%) e China (2,1%).
É bem verdade que a maioria dos países listados no Gráfico 10 possuem uma renda nacional
relativamente baixa em relação às potências mundiais. Por isso, as mesmas potências gozam da
vantagem de poderem gastar parcelas menores de sua receita e ainda se manterem líderes de
mercado, independentemente da tecnologia utilizada em cada segmento. Como o comércio
internacional de produtos de defesa é muito restrito, esses mesmos países são obrigados a
produzirem todo o arsenal e equipamentos nas suas unidades territoriais, proliferando a
produtividade e a comercialização da cadeia produtiva interna. O resultado aparece na tabela
abaixo.
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TABELA 9
Informações sobre as 10 maiores indústrias de defesa e da Embraer
2010
Ranking
20120

Nome da
Empresa

País

1

Lockheed
Martin

Estados
Unidos

2

BAE Systems

Reino
Unido

3

Boeing

Estados
Unidos

4

Northrop
Grumman

Estados
Unidos

5

General
Dynamics

Estados
Unidos

6

Raytheon

Estados
Unidos

7

EADS

União
Europeia

8

Finmeccanica

Itália

9

L-3
Communications

Estados
Unidos

10

United
Technologies

Estados
Unidos

Embraer

Brasil

94

Setor

Aeronaves,
Espacial, Mísseis
e Eletrônicos
Aeronaves,
Artilharia,
Mísseis,
Eletrônicos,
Naval, Veículos
Militares e
Armas/Cartuchos
de pequenos
calibres
Aeronaves,
Espacial, Mísseis
e Eletrônicos
Aeronaves,
Espacial, Mísseis,
Naval e
Eletrônicos
Artilharia,
Eletrônicos,
Naval, Veículos
Militares e
Armas/Cartuchos
de pequenos
calibres
Mísseis e
Eletrônicos
Aeronaves,
Espacial, Mísseis
e Eletrônicos
Aeronaves,
Artilharia,
Mísseis,
Eletrônicos,
Veículos
Militares e
Armas/Cartuchos
de pequenos
calibres
Eletrônicos e
Serviços
Aeronaves,
Eletrônicos e
Propulsores
Aeronaves

Valor de
vendas dos
produtos de
defesa (em
bilhões de
US$)

Total das
Participação Quantidade de
vendas da
das vendas das Funcionários
empresa (em
armas no total
(em 1.000
bilhões de
em %
unidades)
US$)

35,7

45,8

78,0

132

32,9

34,6

95,0

98,2

31,4

64,3

48,8

160,5

28,2

34,8

81,0

117,1

23,9

32,5

73,7

90

23

25,2

91,3

72,4

16,4

60,6

27,0

121,7

14,4

24,8

58,2

75,2

13,1

15,7

83,4

63

11,4

54,3

21,0

208,2

0,7

5,4

12,5

17,2

Fonte: SIPRI.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
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As 10 maiores empresas se concentram no hemisfério Norte, mais precisamente nos Estados
Unidos e na Europa. Além disso, se compararmos a lista de empresas de defesa com as maiores do
setor aeroespacial é possível observar que são as mesmas em ambos os setores, à exceção da L-3
Communications, que somente aparece na Tabela 9. Isso porque a fabricação de mísseis, aviões e
satélites são os propulsores do desenvolvimento tecnológico, transbordado para a produção de
aeronaves civis, enquanto que o valor agregado de veículos terrestres é menor e a produção de
navios de guerra não é realizada em escala.
Outra variável que chama a atenção é o fato das firmas não se restringirem somente ao segmento
militar, já que nenhuma tem 100% de suas receitas provenientes desses específicos produtos, a
exemplo da Boeing, uma firma que atua somente no setor aeroespacial, mas que além da
produção de mísseis e outros armamentos, também fabrica aviões comerciais de uso civil.
Dentro da Indústria de Defesa a empresa que ganha destaque no valor absoluto de vendas em
2010 é a Lockheed Martin, de nacionalidade estadunidense e com uma receita de US$ 35,7
bilhões, 78,0% do total de receitas da mesma, seguida da britânica BAE Systems, com receita de
US$ 32,9 bilhões. A maior participação dos produtos de defesa em relação ao total da indústria na
Tabela 9 ficou com a norte americana Raytheon, que registrou um faturamento com vendas de
produtos militares de US$ 25,2 bilhões, que representam 91,3% da sua receita total.
Neste ranking, a Embraer ocupa a posição de número 94, com uma venda de produtos bélicos de
US$ 700 milhões, aproximadamente. Também por essa tabela, é possível verificar que a
participação nas receitas da empresa com o segmento militar é relativamente baixa, pois
corresponde a somente 12,5% de sua receita total. Esse fator é explicado por se limitar na
produção de aeronaves, sem avançar de forma competitiva na fabricação de mísseis e de
componente de satélites, por exemplo.
No que diz respeito ao desenvolvimento do setor no Brasil, existem relatos que a indústria mais
antiga segmento de defesa foi de posse do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, pois em 1767
produziu a primeira embarcação militar na colônia portuguesa às ordens do Vice-Rei, porém
somente em 1808 é criada, por meio de decreto, a Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas.
A partir daí, observou-se grandes feitos da indústria brasileira, como o fato de ter sido o segundo
país, somente atrás dos Estados Unidos, na fabricação de encouraçados com projetos e processos
de fabricação 100% nacional. Entretanto, a produção ainda era esporádica e não recebia tantos
incentivos do Estado brasileiro, já que o foco era a produção de bens agrícolas e a mineração.
Outro aspecto que dificultava o desenvolvimento desse setor consistia em não possuir um parque
industrial no país. Era pré-requisito para a fabricação de armas que o Brasil tivesse indústrias
metalúrgicas capazes de produzir determinados tipos geométricos de metais, das mais variadas
composições, fato que somente aconteceu a partir do Governo Vargas.
Com o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, tornou-se necessário para os Estados Unidos o
monitoramento da costa brasileira caso as forças alemãs quisessem cruzar o atlântico pela
periferia. As políticas de desenvolvimento industrial e, consequentemente, da indústria de defesa
se intensificaram, devido a maior quantidade de acordos do Brasil com os EUA, com o claro
interesse de se formar alianças contra o exército nazista. São exemplos desse processo a
construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), doado pelo governo norte americano ao
Brasil por ter entrado na guerra contra os alemães, e o reaparelhamento do exército brasileiro, em
troca da instalação de bases no território nacional, mais precisamente no Pará, Natal e
Pernambuco.
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Em 1948, um ano depois da criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é fundada a Escola
Superior de Guerra, responsável pela formação dos oficiais do exército brasileiro. Os primeiros
professores dessa escola receberam treinamento nos Estados Unidos, no National War College,
trazendo consigo a metodologia de treinamento militar e a ideologia capitalista conservadora do
exército estadunidense, que posteriormente daria o golpe de Estado no Presidente João Goulart.
A partir da redemocratização brasileira até o final da década de 60, que culminou com a criação da
Embraer, o país pouco produziu equipamentos de defesa, com exceção de embarcações feitas
pelo Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro e de armas/munições leves. Somente na ditadura
militar, com o “Milagre Econômico” e a força política de transformar o Brasil em potência, esse
setor conseguiu se desenvolver. O ciclo de crescimento da produção durou somente até a crise do
governo brasileiro e a abertura comercial, iniciada na segunda metade da década de 80.
Durante esse período, houve um fluxo de investimento constante e com longos prazos de
maturação, possibilitando o desenvolvimento tecnológico do parque brasileiro, além da
proliferação de indústrias bélicas civis, como a Engesa, ou de fornecedoras de insumos que
aproveitavam os incentivos oriundos do governo para melhorar sua produtividade e se tornarem
competitivos nos seus respectivos nichos de mercado. Dentre os projetos iniciados, podemos citar
a absorção da tecnologia e licenciamento da produção do Fragata de classe Niterói pelo Arsenal da
Marinha do Rio de Janeiro, em 1970, aquisição e licenciamento da produção dos submarinos de
classe Tupi, em 1985, a fabricação de aviões caças subsônicos AMX pela Embraer, em 1981, o
desenvolvimento e produção dos veículos de carga (EE-9 Cascavel) e transporte (EE-11 Urutu) pela
Engesa ,em 1981, etc.
O mesmo fenômeno que comprometeu as contas da Embraer no final da década de 80 também
foi responsável pela interrupção do ciclo de crescimento da Indústria bélica brasileira. Os
sucessivos cortes no orçamento das forças armadas reduziram sua verba alocada nos programas
de defesa, interrompendo o desenvolvimento de produtos e tecnologias desse segmento. Além
disso, o fim da guerra fria provocou uma avalanche de equipamentos de defesa no mercado
mundial, que em sua predominância foram pouco utilizados, reduzindo a competitividade dos
produtos brasileiros no mercado. O resultado é o decreto de falência da Engesa, empresa de
engenharia criada na década de 60 e especializada na fabricação de veículos militares, que não
resistiu ao corte nos orçamentos e a valorização da moeda nacional.
Da abertura comercial até os dias de hoje, é possível dizer que o setor é marcado pela forte
contração das despesas do Estado, além de diversas privatizações e concessões de exploração das
riquezas nacionais. Durante meados dos anos de 1980 até o segundo mandato do Governo FHC,
diversos projetos de defesa, até os considerados de suma importância do ponto de vista
estratégico, sofreram atrasos devido ao corte de verbas ou foram paralisados por tempo
indeterminado. O reaparelhamento das forças armadas ficou a cargo da importação de materiais
usados, denominados de “compras de oportunidades”, e o único projeto que não sofreu
alterações nesse período foi o desenvolvimento do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM),
que teve início em 1994 e foi finalizado em 2002.
Assim, o Ministério da Defesa viu seu menor orçamento destinado a investimentos que teve em
sua trajetória em 2003, para se recuperar após 2006, quando seu crescimento foi superior ao da
renda do país até 2009 chegando à grandeza de R$ 4,7 bilhões, ou 9,2% do orçamento da pasta 13.
Os investimentos focados no reaparelhamento das forças militares obteve um crescimento
durante o período de 2003 a 2009 de mais de 270%, saindo de um patamar de R$ 658 milhões
13

Fonte: SIAFI. Apud. ABDI, 2011.
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para atingir a grandeza de R$ 2,5 bilhões. Entretanto, nem todos os projetos estratégicos foram
contemplados neste intervalo, como o Programa de Proteção ao Voo e Controle do Espaço Aéreo
e o Programa Nacional de Atividades. Em anexo estão os principais programas a serem executados
na década que se segue.
3.2.

A indústria de Defesa dos anos 2000

Como relatado neste texto, a empresa mais representativa no segmento militar é a Embraer,
mesmo não tendo o foco da produção para esses específicos bens. Sua receita corresponde a
91,614% do setor em 2008. Para não se repetir o que fora escrito no desempenho aeroespacial,
esta seção não analisará o desempenho de fabricação e valores de produção, pois tais indicadores
se assemelhariam muito ao desempenho da ex-estatal. Convém então fazer um breve resumo dos
pontos fortes e fracos do nosso parque industrial de defesa, em específico a fabricação de armas
de fogo, mísseis, veículos e equipamento bélico pesado.
A participação da Indústria de Defesa sempre foi relativamente pequena se comparada com a
indústria de transformação e sua trajetória nos últimos anos não se modificou, e teve seu pico de
produção em 2002, provocado principalmente pela desvalorização do Real no ano que barateou o
preço dos produtos no Brasil. Vale a pena dizer que após a abertura comercial, as poucas
empresas que sobreviveram deste segmento voltaram-se para o mercado externo15, como
estratégia de substituição das receitas provenientes da União. A partir de 2003, a atividade do
setor volta ao normal, por ter encarecido os insumos oriundos de outros países, com destaque
para os preços dos metais, como níquel, aço e ferro.
Sobre a agregação de valor ao produto industrial, é correto afirmar que a Indústria de Defesa tem
um valor de transformação industrial acima da média no Brasil por dois motivos: o primeiro
devido à alta tecnologia utilizada na fabricação desses bens, especialmente as aeronaves, mísseis e
outros bens aeroespaciais; o segundo se dá pela característica de possuir uma cadeia de produção
altamente verticalizada, como forma de proteger a propagação da tecnologia utilizada no
processo de produção.
As despesas que mais se destacam nesta atividade são os custos com pessoal, que possuem uma
qualificação superior à média utilizada pela indústria de transformação, o custo com matéria
prima, que em 2007 foi superior ao alocado com pagamento de funcionários, e outros custos e
despesas. A carga tributária de impostos indiretos é mais baixa que a observada na indústria de
transformação, porém se encontra num patamar mais elevado quando comparada a Indústria
Aeroespacial que, de acordo com ABDI 2011, pagou somente 0,5% de sua receita bruta nesses
tipos de impostos.
Diferentemente de outros setores, a indústria de defesa é superavitária na balança comercial. Isso
já era algo natural a se pensar, partindo do princípio que a comercialização desses produtos
depende de conjunturas econômicas e políticas a nível global, além de ser altamente custoso
pelos fatores abordados neste texto.
O superávit não só existe neste setor, como ainda seguiu uma trajetória crescente até 2009. Neste
período, sua variação foi de 151%, atingindo o pico da série com um valor de US$ 336,5 milhões.

14

Fonte: Pesquisa Industrial Anual-IBGE e Relatório Anual de 2008 da Embraer.
No campo das armas de fogo e munições leves, o Brasil exporta produtos até para órgãos de segurança norte
americanos, como o FBI.
15
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Nos dois últimos anos, houve queda na grandeza exportada, reduzida a US$ 287 milhões, porém a
Indústria de Defesa obteve ainda um saldo positivo de US$ 160 milhões (Gráfico 11).
GRÁFICO 11
Balança comercial dos produtos de defesa (em milhões de US$)
Brasil, 2006 a 2011
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Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

O superávit na balança comercial teve um comportamento similar às exportações até 2009, com
uma trajetória crescente e uma variação de 48,3%, chegando ao pico com o valor de US$ 250
milhões, para em seguida cair acentuadamente, em torno de 36,4%, finalizando a série com um
valor 58,9% superior ao observado em 2006 (US$ 160 milhões). Essa queda no saldo da balança
comercial foi provocada pelo intenso crescimento ocorrido com o valor das importações. Ao
contrário das exportações, o total de produtos importados seguiu em trajetória crescente desde
2008 e atingiu o pico em 2011, com um valor aproximado de US$ 127,5 milhões, diferentemente
das outras variáveis que tiveram em 2009.
Assim como o comércio internacional de aeronaves, as exportações de produtos de defesa
também são concentradas nos Estados Unidos, cujo valor foi de US$ 141,9 milhões e que
representou 49,4% do destino das mercadorias brasileiras. É verdade que seu peso em relação ao
total caiu no decorrer dos anos, pois registrou uma variação durante o período de 84,0%, 30,9%
abaixo do desempenho do setor.
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GRÁFICO 12
Os 5 maiores destinos das exportadoras de produtos de defesa (em US$ milhões)
2006 a 2011
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Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

Todos os demais países do Gráfico 12 registraram variações superiores aos Estados Unidos. Isso
significa dizer que durante esse período, se diversificou o destino das exportações. Em 2011,
somente dois países pertenciam à União Europeia, ao contrário das exportações de aeronaves, e
os outros dois países são de continentes também distintos: a Argentina, da América do Sul e
Cingapura, da Ásia. Além disso, o mercado não se concentra em economias desenvolvidas, tendo
já diversos parceiros do Oriente Médio e América do Sul.
Dentre as origens das importações, a Alemanha possuía o maior volume com 64,1% do total,
chegando a um montante de US$ 141,9 milhões (Gráfico 13). Vale a pena dizer que o valor
observado para este país em 2011 foi superior em 16 vezes o observado em 2006, o maior
crescimento dentre os países exibidos no gráfico 16.

16

Nesse caso desconsidera-se a Rússia, já que o comércio de armas com este país somente se iniciou em 2010.
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GRÁFICO 13
As 5 maiores origens das importadores de produtos de defesa (em US$ milhões)
2006 a 2011
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Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

A predominância das importações fica novamente no hemisfério Norte, com grande peso dos
países desenvolvidos e uma tendência de concentração nos mesmos, já que o crescimento das
cinco nações expostas no Gráfico 13 foi 74,2% superior ao crescimento das importações como um
todo. Desses países, somente os Estados Unidos e a França tiveram crescimentos inferiores ao
total, com variações de 66,8% e 244,1%, respectivamente.
A pauta de produtos exportados se resume basicamente em Cartuchos para
espingardas/carabinas de cano liso e outras espingardas/carabinas para caça/tiro ao alvo, que
responderam por 47,3% e 45,3%, respectivamente. Juntos, estes dois grupos de mercadorias
totalizam US$ 266,3 milhões, equivalente a uma participação de 92,6% (Tabela 10).
O mesmo ocorre, de forma intensa, com as importações de produtos bélicos. Os Veículos e carros
blindados de combate e suas partes foi responsável por 51,0% do total de importações do setor,
com um valor total, em 2011, de US$ 65,0 milhões. Em segundo, ficou as Partes e
acess.p/osciloscópios, oscilógrafos, etc. ,que teve uma participação de 15,4% do valor das
importações.
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TABELA 10
Os 5 maiores produtos de defesa importados e exportados
Em % - 2011
% no total
% no total
de
Os 5 maiores produtos importados
de
exportações
importações
Cartuchos para espingardas/carabinas de
Veículos e carros blindados de combate e
47,3
51
cano liso
suas partes
Outras espingardas/carabinas para
Partes e acess. p/osciloscópios,
45,3
15,4
caça/tiro ao alvo
oscilógrafos, etc.
Espingardas/carabinas para caça/tiro ao
Outras armas
6,1
5,8
alvo, cano liso>=1
(espingardas/carabinas/pistolas/cassetetes)
Partes e acess.p/osciloscópios,
0,5
Outros cartuchos e suas partes
5,6
oscilógrafos, etc.
Partes e acessórios para outras
Lança-foguetes, lança-chamas, lança
0,2
4,5
espingardas/carabinas de fogo
granada, etc.
Total dos 5 produtos
99,4
Total dos 5 produtos
82,3
Os 5 maiores produtos exportados

Fonte: AliceWeb/MDIC.
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

É importante destacar que até o início dos anos 90, o Brasil possuía uma empresa que produzia
veículos militares – a Engesa - o principal produto importado atualmente. Isto significa dizer que a
pauta de importação pode ser suprida com a fabricação nacional desses veículos, já que no
passado isso já ocorreu e somente faliu devido à conjuntura pouco propícia para a Indústria de
Defesa após a abertura econômica brasileira, necessitando políticas de fomento nacionais.
3.3.

Emprego

Agora serão expostos os números referentes ao mercado de trabalho formal. A princípio, a seção
abordará as características pessoais dos trabalhadores da Indústria de defesa nacional, a exemplo
da escolaridade e da idade do trabalhador deste setor para o ano de 2010. Depois será descrito
seu comportamento no decorrer da última década, de 2002 a 2011, assim como os saldos de
março de 2011 a março de 2012. Por fim, serão levados em consideração alguns aspectos
qualitativos sobre o emprego neste segmento, como a taxa de rotatividade e números referentes
a acidentes de trabalho.
• Em dezembro de 2010, a indústria de defesa nacional contava com 7.866 trabalhadores,
distribuídos por 17 municípios de 6 Unidades da Federação, tal como apresentado pelo Mapa 2
abaixo. A participação do setor em relação ao emprego de todo ramo metalúrgico totaliza
somente 0,3%.
• Do total de trabalhadores, 79,4% estavam concentrados em grandes empresas, 16,8% em
médias, e 3,8% em empresas de micro e de pequeno porte;
• 74,8% possuíam ocupações em áreas manuais, 18,7% em áreas administrativas, 2,3% em
ocupações de nível técnico (médio e superior) e, finalmente, 4,1% em áreas de apoio;
• A jornada média contratual dos trabalhadores do setor de defesa nacional foi de 43 horas e
24minutos semanais;
• Os trabalhadores com mais de 10 anos de vínculo são predominantes, com 25,4% do total,
seguidos pelos metalúrgicos com mais de 3 e menos de 5 anos de casa, com 17,1%; pelos com até
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um ano de contrato (15,9%) e pelos trabalhadores com mais de cinco e menos de 10 anos
(15,3%);
• 53,3% dos trabalhadores do setor possuem o ensino médio completo, 8,8% possuem ensino
superior completo e 12,9% possuem ensino fundamental;
• Em relação à idade, a maior frequência de trabalhadores do setor foi na faixa etária de 30 a 39
anos (28,3%); de 40 a 49 anos, que somaram 23,7%, e de 25 a 29 anos, 18,0%. A faixa que vai até
os 24 anos somou 15,5% dos trabalhadores;
• As mulheres representaram 19,2% do total de trabalhadores do setor e sua remuneração foi
28,6% menor em relação à dos homens.

TABELA 11
Distribuição dos ocupados no RAMO METALÚRGICO ramo metalúrgico segundo a divisão setorial
CNM/CUT
Brasil, 2010
Setor
Aeroespacial
Defesa
Total

Total de
trabalhadores
25.594
7.866
2.268.733

%
1,1
0,3
100

Trabalhadores
na produção
13.656
5.885
1.265.322

%

Produção/Total

1,1
0,5
100

53,4
74,8
55,8

Fonte: RAIS/MTE 2010.
Observação: para se chegar ao total de trabalhadores na produção subtraí-se do total de
trabalhadores os alocados na área administrativa, lideranças, supervisões, gerências, logística,
pesquisa e desenvolvimento e demais funções não ligadas diretamente à produção.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.

Somente três estados foram responsáveis por 99,9% do emprego na indústria bélica, reunidos nas
regiões Sul e Sudeste do Brasil. O Rio Grande do Sul concentrou a maior participação do emprego
dentre as unidades da federação, com um total de 3.965 trabalhadores, ou 50,4% do setor. Em
segundo, apareceu São Paulo, com uma proporção de 33,4% e, em terceiro, Minas Gerais, que
possuía 16,0% (Tabela 12).
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TABELA 12
Distribuição dos trabalhadores do setor de defesa nacional segundo unidade da Federação e grandes
regiões
Brasil, 2010
Estado/Município
Minas Gerais
Itajubá
Juiz de Fora
São Paulo
Cotia
Jacareí
Lorena
Mogi das Cruzes
Ribeirão Pires
São José dos Campos
São Paulo
Paraná
Curitiba
Santa Catarina
Criciúma
Rio Grande do Sul
Gravataí
Montenegro
Porto Alergre
São Lopoldo
Veranópolis
Goiás
Formosa
Total

2010
1.262
1.004
258
2.629
10
627
132
20
1.499
323
18
1
1
1
1
3.965
23
312
1.589
1.694
347
8
8
7.866

%
16,0
12,8
3,3
33,4
0,1
8,0
1,7
0,3
19,1
4,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
50,4
0,3
4,0
20,2
21,5
4,4
0,1
0,1
100,0

Fonte: RAIS 2010
Elaboração: Subseção DIEESE – CNM/CUT – FEM- CUT/SP.

Os postos de trabalho cresceram 42,86% no decorrer dos anos, como mostra o Gráfico 14. A
quantidade de vínculos formais saiu de 5.520, em 2002, para terminar a série com 7.886, em 2011.
Seu pico aconteceu no ano de 2009, quando foram registrados 8.251 empregos, mas apresentou
baixa em 2003, quando haviam somente 5.227 vínculos ativos no setor.
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GRÁFICO 14
Crescimento do emprego na Indústria de Defesa Nacional
Brasil, 2002 a 2011
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Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Três anos dessa série apresentam variação negativa, a primeira em 2003 de -5,3%, mesmo com os
bons resultados obtidos pela indústria nesse mesmo ano, seguido por 2005, com retração de 1,8%, e 2010, que registrou uma queda de -4,7% (Tabela 13). O ano que apresentou maior
crescimento foi de 2009, com uma variação de 16,1% comparado ao ano anterior, justamente
aquele que a economia brasileira registrou queda, assim como a Indústria de transformação.
TABELA 13
Crescimento do emprego na Indústria de Defesa, Aeroespacial e Ramo Metalúrgico
Brasil, 2002 a 2011
ANO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Cresc. Acumulado Defesa Nacional (%)
-5,3
0,4
-1,4
11,8
25,5
28,8
49,5
42,5
42,9

Cresc. Acumulado Aeroespacial (%)
-1,7
16,3
55,9
77,2
111,3
104,2
69,8
82,1
84,7

Cresc. Acumulado - Ramo
metalúrgico (%)
3,6
16,8
22,4
32,2
47,9
55,6
51,1
68,7
75,7

Fonte: RAIS 2010, CAGED 2011
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

Nos últimos doze meses de registro de informações sobre o emprego formal, de março de 2011 a
março de 2012, o saldo foi positivo em 54 postos de trabalho (Gráfico 15), o que representou um
crescimento de 0,6%. O menor valor da série aconteceu em junho de 2011, quando foram
registrados 7.707 postos de trabalho e saldo negativo de -23 vagas. Em compensação, a
quantidade de empregos em novembro de 2011 foi de 8.061 vínculos, com a abertura de 21
postos de trabalho.
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A queda mais intensa ocorreu em dezembro de 2010, com a destituição de 175 postos de
trabalhos, enquanto que o maior saldo foi observado em outubro de 2011, quando foram abertas
122 novas vagas no mercado.
GRÁFICO 15
Crescimento do emprego mensal na Indústria de Defesa
março/2011 a março/2012, Brasil
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Fonte: RAIS/MTE 2010 CAGED 2011, CAGED 2012
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT – FEM-CUT/SP.

A rotatividade existente na indústria de defesa nacional também foi relativamente pequena,
porém maior que a observada para o setor aeroespacial. Sua taxa registrou o pico em 2011, com
17,8%, 12,8 pontos percentuais abaixo da rotatividade do ramo metalúrgicos (Tabela 14). Não é à
toa que é a categoria com maior concentração de trabalhadores, quando divididos por tempo de
permanência no mesmo emprego, foi a de trabalhadores com mais de 10 anos na mesma
empresa.
Seu comportamento durante os anos observados na tabela abaixo também evidenciam que foi
semelhante aos demais, já que em 2009 a rotatividade no setor caiu, crescendo novamente em
2010 e em 2011. Há somente uma diferença no último ano da série, quando o ramo metalúrgico
registrou queda na rotatividade, ao contrário da maioria dos setores.

TABELA 14
Rotatividade do ramo metalúrgico, da indústria Aeroespacial, da transformação e mercado de trabalho
total
Brasil, 2008 a 2011
Ano
2008
2009
2010
2011

Aeroespacial
10,0%
6,7%
11,9%
12,4%

Defesa
15,5%
12,3%
15,9%
17,8%

Ramo metalúrgico
33,8%
28,4%
35,8%
30,6%

Fonte: RAIS/MTE 2010, CAGED 2011/2012.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.
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O percentual médio de acidentes de trabalho em relação ao número de vínculos na indústria de
defesa no período da Tabela 15 foi de 7,0%, proporção bem acima dos demais setores, à exceção
da Fundição e forjarias, que teve a mesma participação.
Em 2011, foram registrados 534 acidentes de trabalho, que representou um crescimento de 22,8%
na quantidade de acidentes em relação a 2006. Porém, o número de empregos criados nesse
período cresceu de forma mais intensa, reduzindo a proporção de registros por postos de trabalho
em 0,3 pontos percentuais, saindo de 7,1% em 2003 para chegar em 6,8% em 2010, ano que
também observou-se um queda dos acidentes em relação a 2009.
TABELA 15
Acidentes de trabalho por número de trabalhadores segundo setores do ramo metalúrgico (em %)
Brasil, 2006 a 2011
Setores do ramo
metalúrgico
Defesa
Aeroespacial
Ramo Metalúrgico

2006

2007

2008

2009

2010

7,1%
6,3%
3,7%

7,3%
6,6%
4,1%

7,6%
4,8%
4,5%

6,6%
6,8%
3,8%

6,8%
4,1%
3,4%

Média
2006/2010
7,0%
5,7%
3,9%

Fonte: Aeps InfoLogo/MPAS.
Elaboração: Subseção DIEESE CNM/CUT - FEM-CUT/SP.
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4. PROPOSTAS DOS METALÚRGICOS CUTISTAS DE VALORIZAÇÃO DO SETOR
4.1.

Parâmetros para proposição de ações nas políticas industriais

Com relação aos instrumentos e políticas relacionadas ao setor industrial, os metalúrgicos
entendem que os seguintes parâmetros devem ser seguidos:
a. Políticas de fomento: principalmente quando implementadas por meio de concessões
fiscais, devem refletir critérios estratégicos de desenvolvimento econômico e social, e
assegurar contrapartidas sociais, tais como quantidade e qualidade do emprego, e
melhoria das condições de trabalho e das relações de trabalho, estipulando ferramentas de
monitoramento dos resultados sociais;
b. Política industrial nacional; regionais e estaduais de desenvolvimento industrial: as ações
descentralizadas de desenvolvimento devem ser articuladas a uma política industrial única
para todo o país;
c. Política educacional: formação integral do indivíduo como prioridade e o resgate de sua
cidadania; integração do conhecimento formal com o conhecimento aplicado no cotidiano
do trabalho e qualificação do trabalhador;
4.2.

Propostas para a indústria aeroespacial e da defesa

Para a valorização da indústria aeroespacial e da defesa, os metalúrgicos avaliam ser necessário
que as medidas perpassem os seguintes pontos:
a. Aproximação da cadeia produtiva da indústria aeroespacial e de defesa com as
universidades e os centros de pesquisas tecnológicos através de incentivos à inovação,
parcerias e joint- ventures;
b. Aproximação de setores da indústria nacional convencional, tais como a metalúrgica,
automobilística e naval, com a de defesa nacional, a fim de garantir o fornecimento de
bens de capital, insumos ou componentes, e elevar o grau de inovação das cadeias
produtivas;
c. Maior participação de empresas nacionais no fornecimento e no desenvolvimento de
tecnologias junto à Embraer e maior fiscalização dos contratos firmados que envolvem
investimentos públicos com essa empresa;
d. Controle social através de sindicatos e do poder público na produção, venda e estratégias
de desenvolvimento da indústria bélica.
e. Implementação de cursos de qualificação/formação específico para o setor aeroespacial.
Nesse caso, leva-se em consideração também o desenvolvimento de cursos técnicos.
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4.3. Implantação do Contrato Coletivo Nacional de Trabalho (CCNT) para as empresas do
ramo metalúrgico
Os trabalhadores metalúrgicos consideram ainda de fundamental necessidade a implantação de
um CCNT para as empresas do ramo metalúrgico, que possibilitará garantir direitos mínimos
nacionalmente, padronizando condições de trabalho, ao mesmo tempo em que outras
negociações por fábrica ou região privilegiarão discutir questões específicas:
a. Política educacional: formação integral do indivíduo como prioridade e o resgate de
sua cidadania; integração do conhecimento formal com o conhecimento aplicado
no cotidiano do trabalho; qualificação do trabalhador brasileiro para enfrentar as
mudanças organizacionais e tecnológicas no atual mundo globalizado;
b. Equiparação das condições de trabalho: saúde e meio ambiente das empresas
multinacionais instaladas no país, com suas plantas no território brasileiro e em
outras partes do mundo;
c. Piso nacional: estabelecimento de um piso salarial nacional para o ramo
metalúrgico com o objetivo de equiparar as condições de remuneração e para
impedir a precarização do trabalho em decorrência também da guerra fiscal;
d. Organização no Local de Trabalho - OLT: garantir o direito à sindicalização e à
representação dos trabalhadores no local de trabalho.

40

5. Bibliografia
ABDI, NEIT-IE-UNICAMP, Diagnóstico: Base Industrial de Defesa Brasileira. 2011.
ABDI, CEDEPLAR/UFMG. Indústria aeronáutica, 2009.
BASTOS, C. E. Atributos de parcerias de sucesso em cadeias de suprimentos: um estudo de caso na relação
fabricante, fornecedor na indústria aeronáutica. Dissertação de Mestrado. FEA/USP, 2006.
DIEESE. Diagnóstico do complexo metal-mecânico brasileiro. São Paulo: DIEESE e CNM/CUT, 1998.

41

6. ANEXOS
ANEXO 1: Lista das atividades CNAE 2.0 pertencentes ao setor Aeroespacial e da Defesa Nacional
CLASSE CNAE 2.0

DESCRIÇÃO DA CLASSE

Classe 30415

Fabricação de aeronaves

Classe 30423

Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

Classe 33163

Manutenção e reparação de aeronaves

Classe 30504

Fabricação de veículos militares de combate

Classe 25501

Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições
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ANEXO 2: Relação de produtos pela classificação NCM de 8 dígitos do setor Aeroespacial e de
Defesa Nacional
CÓD. NCM
84071000

DESCRIÇÃO DO NCM
Motores de explosão para aviação

84091000

Partes de motores para aviação

84111100

Turborreatores de empuxo<=25kn

84111200

Turborreatores de empuxo>25kn

84112100

Turbopropulsores de potência<=1100kw

84112200

Turbopropulsores de potência>1100kw

84119100

Partes de turborreatores ou de turbopropulsores

84121000

Propulsores a reação, exc.os turborreatores

84798931

Limpadores de para-brisas elétricos, p/aeronaves

84798932

Acumuladores hidráulicos p/aeronaves

84799010

Partes de limpadores de para-brisas, etc.p/aeronaves

87100000

Veículos e carros blindados de combate e suas partes

88010000

Planadores e asas voadoras

88019000

Balões, dirigíveis e outs.veículos aéreos n/motorizados

88021100

Helicópteros de peso<=2000kg, vazios

88021210

Helicópteros de 2000kg<peso<=3500kg, vazios

88021290

Outros helicópteros de peso>3500kg, vazios

88022010

Aviões a hélice, etc.peso<=2000kg, vazios

88022021

Aviões a turboélice, etc.monomotores, p<=2000kg, vazios

88022022

Aviões a turboélice, etc.multimotores, p<=2000kg, vazios

88022090

Outros aviões/veículos aéreos, peso<=2000kg, vazios

88023010

Aviões a hélice, etc.2000kg<peso<=15000kg, vazios

88023021

Aviões a turboélice, etc.multimotores, 2t<peso<=7t, vazios

88023029

Outros aviões a turboélice, etc.7t<peso<=15t, vazios

88023031

Aviões a turbojato, etc.2000kg<peso<=7000kg, vazios

88023039

Outs.aviões a turbojato, etc.7000kg<peso<=15000kg, vazios

88023090

Outs.aviões/veículos aéreos, 2000kg<peso<=15000kg, vazios

88024010

Aviões a turbohélice, etc.peso>15000kg, vazios

88026000

Veículos espaciais e seus veículos de lançamento, etc.

88031000

Hélices, rotores e suas partes, p/veículos aéreos, etc.

88032000

Trens de aterrissagem e suas partes, p/veic.aéreos, etc.

88033000

Outras partes para aviões ou helicópteros

88039000

Outras partes para veículos aéreos/espaciais

90301010

Medidores de radioatividade

90301090

Outros instrumentos e aparelhos para medida radiações ionizantes

90309010

Partes e acess.p/apars.de medida, etc.radiacao ionizante

90309020

Partes e acess.p/apars.de medida, etc.eletr.sem disp.reg

90309030

Partes e acess.p/apars.de medida, etc.semicond/disp.reg.

90309090

Partes e acess.p/osciloscopios, oscilografos, etc.

93011100

Peças de artilharia, autopropulsadas
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93011900

Outras peças de artilharia

93012000

Lança-foguetes, lança-chamas, lança-granada, etc

93019000

Outras armas de guerra

93020000

Outros revólveres e pistolas

93032000

Espingardas/carabinas para caça/tiro ao alvo, cano liso>=1

93033000

Outras espingardas/carabinas para caça/tiro ao alvo

93040000

Outras armas (espingardas/carabinas/pistolas/cassetetes)

93051000

Partes e acessórios para revólveres/pistolas

93052100

Partes e acessórios para espingarda/carabina de fogo, cano liso

93052900

Partes e acessórios para outras espingardas/carabinas de fogo

93059100

Partes/acessórios de armas de guerra, etc.

93059900

Partes/acessórios de outrasarmas

93062100

Cartuchos para espingardas/carabinas de cano liso

93062900

Chumbos para carabinas de ar comprimido, partes para cartuchos

93063000

Outros cartuchos e suas partes

94011010

Assentos ejetáveis, para veículos aéreos

94011090

Outros assentos para veículos aéreos, exceto ejetáveis
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ANEXO 3: Modelos de aeronaves fabricadas pela Embraer

Aviação
Comerci
al

EMB 120

Turboélice pressurizado para 30 passageiros e uso de linhas aéreas regionais.
Conhecido como Brasília, tem velocidade máxima de 583 km e alcance de 1.482 km
de altura.

ERJ 135

Jato regional para 37 passageiros. Versão compacta do ERJ 145, tem velocidade
máxima de 0,78 mach e alcance de 3.241 km de altura.

ERJ 140

Jato regional para 44 passageiros, seguindo o conceito de "família 145". Alcance de
3.046 km com a mesma velocidade do ERJ 135

ERJ 145

Primeiro membro da "família" de jatos regionais, com 50 assentos e um alcance de
2.871 a uma velocidade de 0,78 mach

ERJ
XR

145 Versão de longo alcance da aeronave de 50 assentos (3.704 km), atingindo a
velocidade máxima de 0,80 mach

EMB 170

Jato regional para 70 a 78 passageiros, podendo atingir velocidade máxima de 0,82
mach com um alcance de 3.704 km desenvolvido com tecnologia de última geração.

EMB 175

Segundo componente da "família 170", cobrindo a faixa de 78 a 86 assentos, com a
mesma velocidade e um alcance de 3.334 km.

EMB 190

Jato regional para 98 a 106 passageiros, com alcance de 4.260 km a uma velocidade
máxima de 0,82 mach.

EMB 195

Maior membro da "família" de jatos regionais, com 108 a 118 passageiros e alcance
de 3.889 km a uma velocidade de 0,82 mach.

Ipanema

Avião agrícola monoposto impulsionado por conjunto motopropulsor (motor e
hélice) à gasolina ou à álcool, utilizado na pulverização de lavouras.

Legacy
600

Jato executivo desenvolvido com base na plataforma do ERJ 135 para até 16, com
varanda de opção de interior customizado.

Legacy
Shuttle

Derivação do Legacy 600 para até 19 passageiros, interior mais padronizado e com
versatilidade para estender até 37 passageiros

Aviação
Executiv
a
Lineage
1000
Phenom
100
Aviação
Militar

Jato executivo do segmento "ultra-large" para até 19passageiros e com diversas
opções de configuração de interior, desenvolvido a partir da plataforma EMB 190.
Família de jatos executivos para atender aos segmentos "very light" e "light", com
capacidade para até 9 passageiros.

EMB 312
Aeronave turboélice de treinamento militar.
"Tucano"
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Super
Tucano
"ALX"

Aeronave de treinamento e aplicações operacionais de vigilância de fronteiras e
espaço aéreo, derivado do EMB 312.

AMX-T

Jato de ataque subsônico militar para missões táticas, desenvolvido em consórcio
com a Aeritalia.

EMB 145 Aeronave de vigilância e reconhecimento de áreas desenvolvido sobre a plataforma
AEW&C
do ERJ 145.
EMB 145 Aeronave de sensoriamento remoto do solo, com imagens geradas em tempo real,
RS/AGS
baseada na plataforma do jato ERJ 145.
KC-390

Aeronave de carga, capaz de ser reabastecido e reabastecer em Voo.

Fonte: Bastos, 2006 e Embraer.
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ANEXO 4: Valor de Transformação e sua participação no valor de produção

Valor de Transformação
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Indústria de
Transformação
100,0
108,4
105,4
110,8
118,8
125,9
118,9

Setor
Aeroespacial
100,0
55,6
72,9
74,3
78,4
84,1
58,1

Participação do valor de transformação na
produção
Indústria de
Setor Aeroespacial
Transformação
43,0
46,6
41,9
33,2
42,2
34,0
42,9
38,4
41,7
33,6
42,3
32,7
43,2
26,3

Fonte: PIA/IBGE
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
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ANEXO 5: Exportação do Setor Aeroespacial por produto – 2006 a 2011
Produtos

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aviões a turbojato, etc.2000kg<peso<=7000kg, vazios

0,00

855.000,00

6.421.388,00

257.089.752,00

376.626.501,00

377.539.696,00

Outras partes para aviões ou helicópteros

153.459.032,00

255.251.284,00

378.665.668,00

262.904.007,00

291.736.472,00

327.984.886,00

Outs.aviões a turbojato, etc.7000kg<peso<=15000kg, vazios

801.968.541,00

858.291.413,00

1.000.801.373,00

438.582.887,00

261.342.225,00

296.811.137,00

Turborreatores de empuxo>25kn

85.129.934,00

65.939.498,00

90.285.180,00

247.878.049,00

243.477.030,00

261.203.018,00

Outros aviões a turboelice, etc.7t<peso<=15t, vazios

43.654.635,00

102.180.210,00

92.661.597,00

56.319.674,00

294.461.234,00

53.754.025,00

Trens de aterrissagem e suas partes, p/veic.aereos, etc.

22.981.687,00

31.383.451,00

31.997.209,00

48.985.589,00

57.676.368,00

51.401.928,00

36.715,00

64.000,00

11.861.242,00

62.324.804,00

29.480.336,00

23.503.310,00

49.155.284,00

14.746.075,00

18.979.268,00

18.041.566,00

17.161.321,00

17.612.289,00

0,00

2.836.937,00

4.160.548,00

8.746.466,00

23.562.790,00

12.590.901,00

1.725.877,00

1.384.363,00

1.095.459,00

1.739.759,00

5.151.193,00

12.222.900,00

Motores de explosão, para aviação
Partes de turborreatores ou de turbopropulsores
Turbopropulsores de potencia<=1100kw
Helices, rotores e suas partes, p/veículos aereos, etc.
Total dos 10 produtos

1.158.111.705,00

Participação dos 10 produtos no saldo do Setor
Fonte: AliceWeb/MDIC..
Elaboração: Subseção DIEESE - Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.

83,9

1.332.932.231,00 1.636.928.932,00 1.402.612.553,00 1.600.675.470,00 1.434.624.090,00
94,2

98,1

98,6

97,1

98,2

ANEXO 6: Principais programas de reaparelhamento e adequação das Forças Armadas brasileiras
2011-2020
Marinha
PROSUB: Submarinos convencionais
(Scorpène) e nuclear
Fragatas, navios-patrulha oceânicos e
navios de apoio
Sistema de Gerenciamento da
Amazônia Azul: (SisGAAz)
Navios-patrulha costeiros (Napa 500)

Exército
Sistema Integrado de
Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON)
Viaturas Blindadas: VBTP-MR Em
desenvolvimento

Força Aérea
Aviões de caça: F-X2

Aviões de transporte e
reabastecimento: KC-390
Helicópteros: EC-725, Blackhawk e
Modernização: helicópteros Pantera
AH-2
Radares de vigilância aérea: SABER- Modernização do Controle do Espaço
M60
Aéreo Brasileiro (SISDABRA)

Modernização: aviões Skywahks
(ataque) e Trackers (ASW)

Fuzis de assalto

Aviões de reabastecimento: KC-X2

Helicópteros: Seahawk

Veículos leves: Marruá

Modernização: F-5M, AMX, R99, E99,
Tucano e Bandeirante

Mísseis mar-mar: MAN-1

Mísseis MSS-1.2 e Lança foguetes
ALAC

Aviões de patrulha marítima: P3 BR
Satélite geoestacionário: SGB
Mísseis: A-Dart, MAA-1B Piranha e
MAR-1
Veículos aéreos não tripulados:
VANTs
Aviões de transporte médio: C-295
Aviões de transporte executivo: VC-X

Fonte: NEIT-IE-UNICAMP. Apud ABDI, 2011
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