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N

ENTREVISTA

SILVA
OZIRES

osso entrevistado dessa edição está
há muitos anos em evidência, pelas
grandes contribuições que deu ao
nosso país. Formado como oficial
aviador e piloto militar, em 1952,
serviu na Amazônia, voando no Cor-
reio da Fronteira e, mais tarde, no
Correio Aéreo Nacional.

Foi Professor do ITA na cadeira de
Ensaios em Vôo e – em especial –
liderou o grupo que criou a Embraer
– Empresa Brasileira de Aeronáutica
SA, que dirigiu desde sua fundação
em 1970 até 1986 e, posteriormente,

O BRASIL NÃO

entre 1991 e 1995, quando conduziu
o processo de privatização da
empresa. Foi presidente da Pe-
trobras, ministro de Estado da Infra-
Estrutura e – mais recentemente –
presidente da Varig. É atualmente
diretor-presidente da OSEC-UNISA
e presidente da Pele Nova Biotec-
nologia e Participação Ltda. Tem
tido participação destacada em
todos os movimentos de inovação
da sociedade brasileira e pela in-
clusão do Brasil entre as grandes
potências do mundo.

JRWP

DEU CERTO
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“NOSSO CONCORRENTE HOJE
PODE ESTAR NA ESQUINA DE
BEIJING, OU EM WASHINGTON.”

cações ainda não foi completa-
mente absorvido pela sociedade em
geral, em especial nos países sub-
desenvolvidos. Como reflexo desse
processo, o consumidor caminha ra-
pidamente para a posição de con-
sumidor mundial. O nosso concor-
rente hoje não está mais ali na es-
quina; ele pode estar na esquina de
Beijing, em Washington, Nova Ior-
que, enfim, em todos os lados. Ho-
je, atravesso a rua da minha casa,

e compro algum produto desses
países. Gostaria de que

os seus cidadãos

atravessassem a rua e comprassem
um produto brasileiro, mas isso,
infelizmente, não acontece.
Quantas vezes, vamos comprar um
item qualquer e o vendedor nos
pergunta: “O Sr. já viu o último
lançamento?” Isso é da maior im-

HIRAN – Dr. Ozires, o Sr. é um ho-
mem que dispensa apresentações,
mas quero lhe dizer que é uma das
pessoas mais jovens que conheço
porque está sempre voltado para
novas idéias, construir e reconstruir
algo novo. É uma oportunidade ím-
par ouvi-lo aqui na ESPM, sobre o
tema criatividade e inovação.

JR – Aproveitando a dica do
Hiran, o Sr. vê alguma relação
entre a idade das pessoas e
sua capacidade de inovar?

OZIRES – Boa pergunta.
Creio que o progresso
tecnológico das comuni-
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portância no processo produtivo
mundial, numa competição global,
que ninguém vai deter. O consu-
midor, hoje, é mundial e quer novi-
dades. Quem estiver no mercado
sem capacidade de tentar antecipar
as necessidades do consumidor de
modo a preenchê-las, está fadado
a desaparecer do mercado. Para
isso, nada tem a ver a idade: uma
companhia como a General Eletric,
está completando 127 anos, absolu-
tamente moderna.

JR – E outra “general” – a General Mo-
tors – perdendo o bonde da história.

OZIRES – Porque não acompa-
nhou as tendências do pensamento
futuro. Para mim foi uma surpresa,
pois não sei como uma montadora
japonesa pode projetar – com todas
as dificuldades que enfrentam –
carros melhores do que os nossos.

JR – O Sr. é uma pessoa que pensou
muitas dessas coisas antes de outras
pessoas – é um  precursor. O que fez
com que o Sr. tivesse esse tipo de
visão precoce, no Brasil?

OZIRES – Nasci em Bauru, no in-
terior do estado de SP, e me lembro
de duas ou três pessoas, desde que
comecei a me entender como
gente, que eram visionários – cria-
ram para mim as condições para
que essas visões pudessem se trans-
formar em realidade. Mais tarde,
quando me tornei engenheiro da
Aeronáutica, percebi, claramente,
que tinha de pensar pelo menos 10
anos à frente, porque era o tempo
requerido para conceber, projetar,
desenvolver e fabricar aviões. Era
preciso imaginar como o passageiro
iria querer voar 10 anos na frente.

Se nós, aqui, decidíssemos fabricar
um avião, teríamos de pensar no
mundo de 2016. Sempre estimulei
meu pessoal – usando os parâmetros
disponíveis no momento – a exce-
der as possíveis tendências. Isso a-
conteceu muitas vezes, mas, em
1991, quando a Embraer estava
numa crise profunda, decidi lutar
pela privatização da companhia,
mas sabia que não podia entregar
a companhia ao setor privado sem
um produto que pudesse cruzar o
ano 2000 com sucesso. E, em 1991,
criamos um avião que elevou a
Embraer. No ano 2000, a Embraer
teve sucesso exatamente com
aquele avião a jato de 50 lugares,
o RJ 145, conhecido no Brasil como
Jetclass. E digo, com orgulho, que

o milésimo exemplar deve ser
entregue ao mercado este ano. Em
transporte aéreo comercial, ele só
perde para o 737 da Boeing. É o
segundo avião mais vendido do
mundo. O avião pequeno é que
responde ao desejo do consumidor
de voar para seu destino, na calma
que quiser, pois avião grande não
voa para qualquer destino. Esse
pensamento estratégico criou uma
cultura na Embraer.

HIRAN – Hoje muito se fala da
importância do desenvolvimento
sustentável tanto do ponto de vista
ambiental quanto do ponto de vista
econômico e social. Que rumo
deveria tomar o Brasil, num con-
texto como esse?

“ERA PRECISO IMAGINAR COMO O
PASSAGEIRO IRIA QUERER VOAR 10 ANOS NA FRENTE.”
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OZIRES – Uma resposta à sua
pergunta daria um simpósio. Do
ponto de vista macro, o seu diag-
nóstico está correto, ao dizer que o
mundo tem de encontrar um novo
caminho. Não é possível continuar-
mos a viver, com a humanidade
crescendo como está; a natureza
vai criar problemas sérios porque

ela tem, como fundamento, a bio-
diversidade; se o bicho-homem
começa a proliferar demasia-
damente, ela irá tomar as pro-
vidências. Mas, para não alongar
a resposta, vou focar no Brasil. O
Brasil, hoje, tem grandes vantagens
comparativas e competitivas para
mudar as condições de vida do país

e seu posicionamento no contexto
das nações. Precisa, apenas, criar
um projeto de nação – o que não
temos, há muito tempo. Vejo espe-
cialistas falando sobre energia, sem
dúvida o tópico mais importante
para o futuro da humanidade. Eu
não acredito que o petróleo vá aca-
bar; pelo contrário, acho que ainda
há, no mundo inteiro, grandes reser-
vas. Haverá custo para trazer esse
petróleo para o uso. O petróleo é
uma matéria-prima fantástica e os
jovens, no futuro, não vão nos per-
doar por queimá-lo, como fazemos.
Mas os países terão de se juntar; os
esquemas econômicos podem sofrer
grandes variações; imagino até ter
uma moeda comum mundial. Essas
coisas têm possibilidade de aconte-
cer, mas tudo tem de ser planejado,
para que possamos encontrar con-
dições de vida que nos permitam a
não dilapidação do planeta, e que
possamos levar a humanidade para
o ano 3000, 4000.

JR – Ouvi o Sr. dizer, numa palestra
recente, que “o Brasil não deu cer-
to”. O Sr. acha mesmo isso?

OZIRES – Acho. Se olharmos as
condições físicas, demográficas,
etc., do Brasil, estou absolutamente
convencido de que vivemos num
país fundamentalmente viável, do
ponto de vista de desenvolvimento,
de oferecer melhor qualidade de
vida para cada habitante. Ele é to-
talmente viável dentro desse en-
foque. De forma mais ou menos –
digamos – ingênua, sabemos que
um país é desenvolvido e outro
não. Por exemplo, no transporte aé-
reo, a população dos Estados
Unidos voa três vezes mais do que
no Brasil...

“DIGO QUE O BRASIL NÃO DEU CERTO, PORQUE NÃO ESTÁ
RESPONDENDO ÀS EXPECTATIVAS DOS BRASILEIROS.”
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JR – Alguém disse que não há paí-
ses desenvolvidos e atrasados; há
países que planejam e os que não
planejam.

OZIRES – Concordo. Estive com Ja-
mes Hunter recentemente, quando
fomos co-palestrantes num evento
no Paraná, e ele disse algo que me
fez refletir: “a diferença signifi-
cativa de um país desenvolvido
para um que não é, é que no país
desenvolvido a legislação é fle-
xível e de cumprimento rígido; no
país em desenvolvimento, a
legislação é rígida, com cum-
primento flexível”. Então, temos
diferenças que podem ser modi-
ficadas. No caso da Embraer, cu-
nhei uma cultura de trabalho, den-
tro da companhia, que a está le-
vando ao sucesso – o que mostra
que, se uma cultura dessa natureza
for colocada em termos de país,
poderemos ter uma grande modifi-
cação. Eu digo que o Brasil não deu
certo porque ele não está respon-
dendo, hoje, às expectativas dos
brasileiros. Dando um exemplo dra-
mático, se eu tivesse nascido fora
do Brasil, eu poderia chegar aqui,
olhar no seu olho e dizer: você não
tem vergonha de fazer um povo tão
pobre como tem feito?

JR – Será que o mundo não está di-
zendo isso, de certa maneira?

OZIRES – Pior do que isso: o mun-
do não está nem levando isso em
consideração; acha que o Brasil é
negligenciável. Li, recentemente,
um livro extraordinário – Cuentos
Chinos – do Andrés Oppenheimer,
um argentino radicado nos Estados
Unidos, que trabalha na CNN e mo-
ra nos Estados Unidos. O livro dele

tem coisas de deixar-nos de cabelo
em pé. Ele relata que, na área de
defesa dos EUA, eles dizem pura e
simplesmente: “Se tudo continuar
como está, em 2020 o mundo será
mais asiático do que americano”. E
“a síndrome de que o mundo está
empobrecendo é mentira; quem está
empobrecendo é a América Latina,
que está sendo africanizada pelas
forças das lideranças que temos
aqui. Em conseqüência disso, nos

próximos 20 anos, a América Latina
não deve tomar o nosso tempo”.

JR – E como podemos fazer um pla-
no nacional em cima desse tipo de
realidade?

OZIRES – Recentemente, partici-
pei de um seminário da HSM e,
quando conversava com o Michael
Porter, ele me perguntou: “Vocês
não têm um projeto de nação?”

“O BRASIL APARECE NO MERCADO INTERNACIONAL
COMO UMA NOTORIEDADE E NÃO UMA MARCA.”
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Respondi que não. E ele: “Não que-
rem fazer um?” Respondi: “não te-
nho poder político para isso”. E ele
brincou: “Mas o Sr. tem autoridade
para propor”. Se tiver, eu ofereço
toda a minha equipe para fazer o
plano de nação para o Brasil, de
graça. Acho que não precisamos do
Michael Porter para fazer esse pla-
no; podemos fazer aqui. Lembro-
me de que, quando comecei a fa-
zer meu avião, percebi que estava
cercado de Silvas; e o Silva enlata
sardinha, empacota bacalhau, mas
não faz avião. Pensei: precisamos de
uma griffe. Arranjamos, então, um
francês chamado Max Holste que
veio para a Embraer, e era a griffe de
que eu precisava.

JR – O Sr. está sendo modesto, por-
que é um Silva-com-griffe.

OZIRES – Eu aceitaria, talvez, mo-
destamente, agora. Mas, no pas-
sado, um Silva era um Silva qual-
quer. Mas, enfim, precisávamos da
griffe e conseguimos. Trouxemos
esse projetista da França, e nosso
projeto ficou imbuído de uma certa
seriedade. Quer dizer que eu acho
que podemos fazer um projeto de
nação, mas se ele tiver uma griffe
como a do Michael Porter, pode ter
certeza de que vai ajudar. E, aqui
na ESPM, estou no lugar certo para
falar em marcas...

JR – A ESPM é uma griffe, mas tam-
bém estamos nisso há tempo sufi-
ciente para saber que ela vem-se
formando aos poucos – e é resul-
tado de muito trabalho.

OZIRES – Nos últimos 15 anos –
talvez até menos – a marca tornou-
se extremamente importante. Nes-

se novo milênio, é vital. Acom-
panho minha mulher ao supermer-
cado e, naquela prateleira imensa,
ela pega um produto e pergunto:
por que esse? Ela responde: “Porque
é de tal marca”. Insisto: e por que
essa marca? E ela: “Porque faz bons
produtos”.

JR – O Sr. incluiria a “marca Brasil”
nisso?

OZIRES – Não.

JR – Quando há uma Copa do Mun-
do, por exemplo, como agora, o Sr.
não tem a sensação de que temos uma
marca boa internacionalmente?

OZIRES – De certa forma. O Brasil
aparece no mercado internacional
com características pontuais – com
uma notoriedade e não uma marca.
Mas da mesma maneira, por exem-
plo, a atuação do PCC foi noticiada
no mundo todo, também, porque o
Brasil tem essa tradição, na cabeça
das pessoas, de um país inseguro
de terceiro mundo. Não colocaria
no produto que fabrico – um pro-
duto de excelência – a marca Bra-
sil. Por exemplo, numa empresa de
biotecnologia, temos um produto
que aumenta a vascularização san-

güínea, cria possibilidade de rege-
neração textual e celular a um pre-
ço imbatível. Realmente sensacio-
nal. Mas não colocaria, nesse pro-
duto, made in Brazil, porque pas-
saria a ser considerado um produto
exótico para um segmento da
sociedade americana. E o que eu
quero é um produto generalizado,
nos Estados Unidos, que possa ser
comprado pelas pessoas que,
efetivamente, precisam do produto.
Na Embraer, decidimos que nossos
aviões não teriam características
brasileiras. Nossos aviões têm catá-
logos, painéis em inglês, porque é
a língua consagrada na aviação
internacional. Acho que precisamos
ter esse tipo de percepção. O fute-
bol é ótimo, porque as pessoas pre-
cisam de auto-estima. Mas não
lamentaria que o Brasil perdesse
essa auto-estima, em particular,
para obter uma diversificação maior.

JR – Isso nos leva a uma questão deli-
cada, que é a mudança de com-
portamento, atitude. Como o Sr. vis-
lumbra a mudança de compor-
tamento, de atitude do nosso povo?

OZIRES – Sua pergunta leva-me
a outra: por que o Brasil “não deu
certo?”. Por causa, certamente, das

“O BRASIL É UM PAÍS PARAPLÉGICO
PORQUE NÃO TEM DIREITA; SÓ ESQUERDA.”
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suas atitudes, cultura, compor-
tamento; o que fazemos, que solu-
ções aplicamos diante de um pro-
blema. Tratando de inovação,
minha idéia básica é de que temos
de inovar, inicialmente, trocando
essa cultura. Essa cultura que es-
tamos discutindo aqui, na Embraer,
não existe mais. Ela é uma com-
panhia com objetivos, planos.
Acabamos de lançar agora uma no-
va geração de aviões que o trans-
porte aéreo regional do mundo ain-
da não tem. De repente, o mundo
acordou e percebeu que precisava
daquele avião. Tive ótimos exem-
plos na minha vida. Quando
terminamos a linha do Bandeirante,
ficou claro que precisávamos de um
avião mais moderno, menos pesado
– na época, não havia motor a jato
para aviões de pequeno porte e
resolvemos fazer o Brasília. Criamos
um painel, com os compradores de
Bandeirantes e descobrimos que
eles não contribuíam nada para o
desenvolvimento do novo produto.
Se perguntarmos a uma dona-de-
casa que sabão em pó ela vai querer
daqui a 10 anos, ela não sabe. Mas
quem fabrica o sabão tem de saber.
Na minha opinião, um mecanismo
poderoso que temos é essa lideran-
ça inata, que o povo brasileiro con-
cede ao presidente da república. Se
tivermos um presidente da repú-
blica, que conduza nessa direção,
a coisa acontece. O Juscelino Kubi-
tschek, por exemplo, disse: “preci-
samos desenvolver 50 anos em 5”.
Ele conseguiu. Foi uma determina-
ção pessoal, uma quebra de para-
digma. Gosto muito do Fernando
Henrique Cardoso, e acho que ele po-
deria ter feito isso, mas cedeu a essa
máquina, que temos. Mas temos de
quebrar esse paradigma e criar uma

nova cultura. Li, no Estadão, um
editorial sobre a extraordinária
liderança do presidente Lula... O
povo acha que ele não sabia de
nada, mas o presidente tem de
saber tudo. Outro dia falei que o
Brasil é um país paraplégico porque
não tem direita; só esquerda.

HIRAN – Sei que o Sr. está
escrevendo – com um amigo seu –
a biografia do criador do Ita.
Gostaria de ouvir um pouco sobre
o papel que teve esse homem – e o
ITA, como semente da Embraer, que
nasceu depois, sob a sua liderança.

OZIRES – Tenho certeza absoluta
que, sem o ITA, a Embraer não exis-
tiria. Um major da FAB – o cearense
Casimiro Montenegro Filho –
afirmava que o Brasil só iria fabricar
avião se antes fabricasse enge-
nheiros. E começou a criar o plano
do ITA. O ITA foi revolucionário.
Durante sete anos, o graduado do
ITA não podia usar o título de
engenheiro, porque não era re-
conhecido pelo MEC. Em 55 anos,
o ITA formou 4.500 engenheiros.
Tem um peso específico na socie-
dade brasileira – e foi absolu-
tamente inovador. Há um artigo
interessante, do Claudio Moura
Castro, na revista Veja, que ele co-
meça, antagonizando o leitor: “Já
imaginou uma escola brasileira
onde o reitor fosse americano? Já

imaginou uma escola em que o
professor é americano, com pri-
mazia sobre o brasileiro? Pode-se
imaginar uma escola onde só falem
inglês?” Coisas desse tipo. “Que
raio de escola é essa?” E ele es-
clarecia: “Essa escola foi o ITA”.
Disse que o ITA não deu bola para
o MEC, não pediu registro de coisa
alguma, não tomou conhecimento
de reconhecimento de curso, que
fez o próprio currículo. E está aí o
resultado.

JR – A Varig tem salvação?

OZIRES – Depende da vontade
política. É uma concessão de
serviço público essencial. Já notou
que o governo diz que não tem nada
com isso, porque a solução é com
o setor privado? Agora, todas as
soluções que foram apresentadas,
o governo não aceitou. Para mim,
tem salvação se o governo quiser.
Acho uma extrema maldade deixar
que a Varig desapareça. As con-
dições de operação do nosso
sistema aéreo são impensáveis,
quando comparadas com o que
acontece no exterior. E o negócio
aéreo é excelente – cresceu 14%
no ano passado. 1,8 bilhão de pes-
soas voaram – 1/3 da população
mundial. O avião consegue dar ao
cidadão a sua variável mais impor-
tante, que é o tempo. A Varig foi a
única companhia brasileira que

“ACHO UMA EXTREMA
MALDADE DEIXAR QUE A VARIG DESAPAREÇA.”
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conseguiu se sustentar no mercado
internacional por tantos anos. Tem
uma força de trabalho primorosa,
que não pode ser construída a curto
prazo. Mas o governo lhe coloca
uma bola de ferro no pé: a Varig é
dona de mais de 1.000 imóveis
extremamente valiosos no país,
mas o governo proíbe que use
economicamente um ativo que é
seu – e diz que não pode colocar
dinheiro público. Quer dizer, ele
fechou todas as portas e depois
disse: “Saia”.

HIRAN – O Sr. foi amigo do
Comandante Rolim, um homem que
conseguiu romper um status quo –
em condições iniciais desfavoráveis
– a partir da inovação...

OZIRES – Quando o Rolim fa-
leceu, a TAM já estava mostrando
sinais de cansaço. O que mostra
uma coisa muito clara, que o Peter
Drucker escreveu no último artigo
que publicou, antes de morrer, e
o título era: “As árvores não
crescem até o oceano”, querendo
dizer que as empresas não têm
uma perspectiva de crescimento
permanente, a menos que – como
ele coloca com sabedoria – se
renovem. A morte do Rolim trouxe
uma renovação para a TAM. Mas
o sistema de transporte aéreo mun-
dial não permite o envelhe-
cimento saudável das compa-
nhias. Temos de pensar seriamen-
te nisso, porque transporte aéreo
não é uma commodity que se joga
pela janela. Ao contrário, é um
serviço público da mais alta ne-
cessidade, e hoje está intrin-
secamente ligado ao desenvol-
vimento das nações. A Varig é a
nossa melhor marca; não há ne-

nhuma outra marca brasileira com
tamanha penetração no mercado,
nem a Petrobras, por exemplo,
está muito distante... Isso preci-
sava ser preservado, em que pese
a Varig ter um problema corpo-
rativo complicado.

JR – O seu cartão de visita é de
diretor presidente de uma insti-
tuição de ensino: a OSEC. Como o
Sr. vê essa fase, na sua carreira de
profissional pioneiro, inovador e
criativo?

OZIRES – O ensino sempre me
empolgou – não do ponto de vista
de ser professor. A educação
brasileira necessita, seriamente, de
inovação. Por exemplo, o nosso
governo atua ilegalmente como
“federal”, quando deveria ser fede-
rativo. Outro dia – em conversa
com o pessoal da FGV – soube que

eles não conseguiram abrir deter-
minado curso, porque aguardavam
a aprovação do MEC. E perguntei
a mim mesmo: será que o MEC tem
alguém com competência para
julgar um currículo apresentado
pela FGV, ou por outras instituições?
Absolutamente, não. Pensei na
distinção entre poder e autoridade.
O Ministério da Educação, no
Brasil, tem o poder – a compulsão
de obrigar a fazer – mas não tem
autoridade. Se pudermos fazer
alguma coisa nessa direção: juntar
as universidades e levar ao poder
político a necessidade de sairmos
dessa camisa de força, que nos se-
gura, que dificulta a qualidade do
tipo de instrução, seria um sucesso
extraordinário.

JR – Mais uma vez o Sr. parece
estar no lugar certo e na hora
certa.

“NOSSO GOVERNO ATUA ILEGALMENTE COMO
‘FEDERAL’, QUANDO DEVERIA SER FEDERATIVO.”

ESPM


