
Ozires Silva: estamos atrasados na internacionalização 
 
Para o ex-ministro da infra-estrutura, Ozires Silva, o Brasil é um país que está perdendo 
chances no campo internacional, principalmente devido à burocracia governamental e ao 
sentimento de desconfiança que se tem dos empreendedores. “Na visão do governo os 
empreendedores não são sérios e sempre buscam vantagens”, afirma Ozires Silva.  
 
Em entrevista ao Portal MundoRI.com, disse que a criação da Embraer, na década de 40, é um 
exemplo a ser seguido, pois foi um projeto proposto e executado, “o que não ocorre com 
freqüência no Brasil”. A história da Embraer foi objeto de um livro "A decolagem de um sonho 
- a história da criação da Embraer", em homenagem ao 30º aniversário do primeiro vôo do 
primeiro avião, o Bandeirante. Confira a entrevista: 
 
Desde a criação da Embraer em 1970 qual é o diagnóstico que o senhor faz sobre a evolução 
da empresa?  
 
Realmente, quando sonhávamos com a possibilidade de fabricar aviões no Brasil tínhamos 
metas muito menos pretenciosas dessas que a empresa atinge hoje. Diria que nossa equipe do 
CTA (Centro Técnico Aeroespacial), de São José dos Campos, tem toda a razão de estar 
surpreendida. A iniciativa que começou tão simplesmente em 1965 está bem além do que 
supúnhamos atingir. Um sucesso que nos alegra, e muito. 
 
Hoje, a Embraer é sinônimo de excelência no tocante à internacionalização e às exportações. 
Ao que o senhor credita o sucesso da empresa?  
 
Pensávamos desde o início que a internacionalização seria essencial para assegurar as escalas 
de produção e o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Infelizmente as dimensões do 
mercado brasileiro eram, e ainda são, claramente insuficientes para se produzir aviões a 
custos competitivos. Sabíamos desde o início que seria algo difícil. O avião é uma máquina 
complexa, carregada de sistemas, equipamentos e tecnologias entre as mais sofisticadas e 
avançadas do mundo. Como o avião de transporte, em particular, precisa ser tão seguro 
quanto possível no sentido de proteger as vidas humanas que carrega, prevíamos grandes 
dificuldades, que de fato aconteceram. No entanto, tudo foi superado e a luta para a superação 
de tudo criou uma cultura, mentalidade e atitudes nos dirigentes e empregados da empresa, 
que têm garantido o sucesso conseguido.  
 
Quais os próximos passos da Embraer? 
 
Em primeiro lugar a empresa busca permanentemente conquistar vantagem competitiva no 
mercado principal que atua agora, o de Transporte Aéreo Regional, no qual conquistou a 
liderança mundial. Esta é uma demanda importante, que oferece mais oportunidades enquanto 
conseguimos antecipar as necessidades e nos manter atualizados fabricando aviões, tipos e 
modelos, que as operadoras necessitam neste momento e que necessitarão no futuro. 
 
Por outro lado a Embraer está preocupada em atender o mercado militar, das Forças Aéreas, 
pois oferece margens de retorno suficientes para dar fôlego à empresa aplicar recursos em 
novas tecnologias, tanto para projetos e desenvolvimento de novas aeronaves, como nas 
áreas produtivas, considerado essencial para os novos aviões comerciais do futuro. 
Recentemente, a direção da empresa decidiu lançar uma família de aviões destinada ao 
mercado corporativo, isto é, aviões menores, mais flexíveis e mais baratos, para atender 
empresas e organizações que precisam de aviões próprios. Segundo estimativas, este é um 
mercado da ordem de US$ 10 bilhões por ano e com enorme possibilidade de crescer. Os 
primeiros protótipos desses novos produtos deverão começar a ser testados e aprovados pelas 
autoridades a partir do final de 2007. As primeiras entregas estão programadas para 2009. Se 
a Embraer conseguir manter esses prazos estará batendo recorde internacional na velocidade 
de começar e concluir projetos de aeronaves.  
 
Como o senhor vê o processo de internacionalização das empresas brasileiras?  
 



Claramente o Brasil está atrasado nesse processo. É quase inacreditável que países da Ásia, 
muito mais complexos do que nós, com problemas étnicos e religiosos difíceis de serem 
solucionados, estão tendo maior êxito do que o Brasil na conquista de novos mercados 
internacionais, com produtos de alto valor agregado, oferecendo preços e qualidade altamente 
atrativos. O potencial do Brasil é enorme, mas temos falhado em aplicar nos nossos programas 
de desenvolvimento econômico – temo algum, me pergunto. Medidas essenciais que possam 
garantir grandes saltos para a frente na nossa base industrial, que está preparada para 
crescer. O que nos obsta para superar os obstáculos tem sido colocado pelo Governo Federal, 
sempre complexo, burocrático e essencialmente desconfiado dos empreendedores que, na 
visão generalizada da burocracia governamental, não são sérios e sempre buscam vantagens 
acima das razoáveis. Deixo os comentários sobre isto para os leitores que, como eu, estão 
convencidos que observam o panorama de forma equivalente.  
 
O senhor acredita que o tripé ensino pesquisa e educação se constitui chave para o sucesso 
dos países?  
 
Sem dúvida! Contudo, desejaria alterar um pouco os três itens mencionados: ensino, pesquisa 
e indústria. Aliás, acompanhando a história desde a concepção até a evolução da Embraer, 
podemos notar que ela é um exemplo acabado desse mecanismo que o senhor chamou de 
"chave". Vejamos: tudo começou com a criação do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), 
pela Força Aérea Brasileira, como instituição de ensino superior de engenharia aeronáutica, em 
1948. Seguiu-se com a criação do IPD (Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento), onde 
nasceu o primeiro dos nossos aviões, o Bandeirante, e concluiu com a Embraer.  
 
Se olharmos todos os países emergentes que apresentam admiráveis taxas de crescimento 
econômico, vamos notar que todos, sem exceção, começaram com investimentos expressivos 
em educação. Por exemplo, recentemente vi uma notícia que 60% dos alunos matriculados em 
cursos técnicos em Oxford (Inglaterra), neste ano de 2006, são chineses.  
 
O senhor acredita que nos falta um "Projeto de Nação"? Quais as reformas de que o Brasil 
precisa para avançar? 
 
Estou convencido que realmente precisamos de um "Projeto de Nação", mas precisa ser 
acompanhado de forte vontade política para ser executado. A Embraer foi um projeto 
concebido no final da década de 1940. Foi perseguido o tempo todo e acabou vencendo. Enfim, 
foi proposto e executado, o que não ocorre com frequência no Brasil. Precisamos de uma 
quantidade de reformas, sendo que a principal que vejo, que pode determinar uma quantidade 
de outras reformas essenciais, é a política. Acredito que precisamos rever o nosso pacto 
federativo.  
 
Vamos lembrar que a Constituição de 1988 determina que somos uma República Federativa. 
Na realidade, com a União absorvendo tudo, ocupando todos os espaços, transformou nosso 
pobre país numa República Federal, subordinada a um poder central em Brasília, 
necessariamente não competente, burocratizado, centralizador, construído para não funcionar. 
Temos que pensar que o cidadão mora no Estado e no Município e não na União. Assim, por 
que o poder central insiste em nos oferecer situações niveladas para todos os Estados da 
Federação, imaginando que o que vale para o Rio Grande do Sul seja o mesmo para o 
Amazonas?  
 
O que o senhor acha do último pacote de medidas cambiais ligado às exportações anunciado 
pelo Governo no fim de julho? As pequenas e médias empresas ficaram á margem da decisão?  
 
Esta pergunta está ligada à centralização das decisões de Brasília, que sempre suscitam 
críticas de segmentos das atividades econômicas ou dos Estados. As decisões são sempre 
niveladas e não se adaptam às necessidades regionais que, via de regra, são ignoradas por 
Brasília que, por cultura, somente pensa em si própria. De qualquer modo, o pacote tem itens 
interessantes, principalmente o que permite às empresas reterem moedas fortes que 
conseguem via exportações, sem que sejam obrigadas a transformá-las em reais. Apenas 
lamento que o governo tenha limitado essa autorização a apenas 30% dos valores. Por quê? 



Qualquer crítica que fazemos passa pelo princípio de que a União Federal decide por todos os 
brasileiros, sem consultá-los, como se fôssemos súditos. 
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