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Foi amor à primeira vista. O executivo e piloto de testes canadense John Maris ficou extasiado 
quando viu numa feira aérea o mock-up – réplica em tamanho natural – do que seria seu 
futuro jato privado. O vendedor que o atendeu não precisou investir muita energia para 
convencê-lo de que o modelo que estava na sua frente era o melhor avião executivo que podia 
comprar, e pelo menor preço. 
 
Maris, presidente de Marinvent, empresa canadense de desenvolvimento de tecnologias para a 
aviação, converteu-se em um dos 450 que já compraram um Phenom 100, o novo jato 
executivo de baixo custo com que a brasileira Embraer está movimentando o mercado. Uma 
compra que valeu a esse profissional e apaixonado por aviões um convite a São José dos 
Campos, no interior de São Paulo, para conhecer a fábrica onde se termina a montagem das 
primeiras unidades da aeronave. “Não foi difícil aceitar”, diz. 
 
Ali, o executivo foi testemunha e ao mesmo tempo ator do processo que está terminando de 
dar forma ao seu novo avião. Além de conhecer detalhes da produção e construção do hangar 
de 12 mil metros quadrados onde se instalará a linha de montagem, teve a oportunidade de 
conversar com executivos e engenheiros, que ouviram atentos suas idéias e sugestões de 
consumidor e técnico. Uma prática que não foi alheia ao projeto. 
 
De fato, a Embraer estabeleceu uma equipe cuja missão tem sido consultar os seus clientes 
sobre uma simples, mas vital pergunta: “Se tivesse que fazer um avião do zero, como seria?” 
Para Maris, a visita reforçou o respeito pela companhia e seu produto. “Vi uma força de 
trabalho jovem, motivada e multidisciplinar que compartilhava comigo o entusiasmo”, afirma. 
O empresário não perdeu nem um pouco da paixão quando viu seu avião sem acabamento, 
puro alumínio e com os cabos de fora. 
 
Meses depois da sua visita a São José dos Campos, o Phenom 100 está pronto e recém-
pintado. E mesmo que ainda não tenha saído do chão, já é responsável por outra decolagem: 
a da Embraer. O quarto maior fabricante mundial de aviões, empresa mais sofisticada e 
inovadora da América Latina, não se enganou quando colocou toda sua atenção, dinheiro e 
energia nesse projeto. 
 
Além das expectativas 
 
Depois do impacto do 11 de setembro que sacudiu toda a indústria e do efeito da valorização 
do real sobre as exportações – que levou à companhia a reduzir sua receita em quase 9% em 
2006 –, os executivos e o pessoal da Embraer não escondem sua euforia nem por um minuto 
ao comentar os primeiros resultados de um esforço que mobilizou cerca de mil funcionários – 
entre eles mais de 400 engenheiros –, mais de cinqüenta fornecedores no mundo e 
investimentos de pelo menos US$ 235 milhões.  
“O avião já superou nossas expectativas. 
 
Temos contratos firmes de 450 pedidos, que é muito mais do que estávamos esperando”, 
comemora Luís Carlos Affonso, vice-presidente da Embraer para aviação executiva. O vôo 
inaugural do Phenom 100, aguardado para os próximos dias, será o ponto alto de um projeto 
de enorme complexidade, cumprido milimetricamente em todas suas etapas de 
desenvolvimento ao longo de dois anos e meio, o mais rápido que a Embraer jamais conseguiu 
em sua história. Para ter uma idéia, o Phenom 300, projetado junto com o 100, levará pelo 
menos mais um ano até seu primeiro vôo. E o tempo mínimo para pôr um avião no ar pode ser 
de quatro anos. 
 
Ao mesmo tempo, o dia em que o Phenom 100 decolar pela primeira vez, marcará a estréia da 
empresa em uma nova e competitiva categoria: a dos jatos executivos de baixo custo, ou very 
light. Segundo uma análise da própria empresa, o segmento de aviação executiva representará 
um volume de negócios de US$ 170 bilhões entre 2007 e 2016, e serão vendidas mais de 11 
mil unidades em todo o mundo. Logo, não é à toa que a Embraer, que lidera o mercado 



mundial de aviões de até 120 passageiros, tenha decidido transformar este filão no pilar do 
seu negócio, e que o nicho já representou 15% do faturamento em 2006. 
 
Para Christine Min, analista do setor aéreo do banco de investimentos Calyon Securities, em 
Nova York, esse novo foco ajudará a companhia a diversificar suas receitas em um mercado 
em crescimento. A empresa não tem dúvidas disso, e aspira ser o principal player do 
segmento em 2015. Um desejo que divide com outros rivais tão ou mais fortes do que ela, 
como veteranos do porte de Cessna e novatos como os start-ups Adam Aircraft e Eclipse 
Aviation, além da anunciada chegada da japonesa Honda que, mesmo sem experiência no 
segmento, possui todo o dinheiro que precisa para financiar a aventura. 
 
Até agora, a Embraer parece voar na direção correta. O Phenom 100 e seu irmão mais velho, o 
Phenom 300, ainda na prancheta, têm, além dos pedidos confirmados, outras 150 opções de 
compra em 31 países. Apenas dois anos após o seu anúncio, os Phenom, o Legacy 600 (até 16 
lugares) e o Lineage 100 (até 19 lugares), são os responsáveis pelo valor de pedidos em 
carteira da Embraer pular dos US$ 10,4 bilhões em 2005 aos US$ 15,6 bilhões de janeiro a 
julho de 2007, o maior da sua história.  “Acreditamos que a Embraer tem uma vantagem 
competitiva com a qual continuará crescendo em participação de clientes e benefícios”, diz 
Min, de Calyon Securities, destacando que esse valor equivale a três anos de receita da 
empresa. Já em opções, a empresa tem US$ 18,2 bilhões, o que levaria a carteira a US$ 32,8 
bilhões. 
 
O Phenom 100 é o resultado de tendências na indústria aeronáutica nas quais a Embraer se 
empenhou acertadamente há alguns anos. “O cliente premium começou a ser mal-servido pela 
aviação comercial, que lhe impõe desconforto e perda de tempo. Um vôo de linha que 
usualmente leva seis horas e meia, com trâmites incluídos, pode ser feito em apenas uma hora 
e meia em um avião executivo. Por isso, estes jatos são vistos também como uma ferramenta 
de produtividade”, diz José Eduardo Costas, vice-presidente de contratos de aviação executiva 
da Embraer, para quem esta seria uma das principais razões da febre global dos aviões 
executivos de baixo custo. 
 
Pequeno notável 
 
“O menor jato possível era inacessível pelo preço”, afirma Costas, para enfatizar a grande 
vantagem do Phenom 100, que já é considerado o “maior dos menores”. O Phenom 100 
transporta de 6 a 8 passageiros e custa quase US$ 3 milhões, enquanto seus concorrentes não 
valem menos de US$ 4,3 milhões. “Ele tem uma combinação única de tamanho de cabine, 
desempenho e economia”, diz Maris, o cliente. “Como piloto de testes, tenho uma perspectiva 
única e ao mesmo tempo tenho interesse tanto pela alta tecnologia como pelos aspectos 
financeiros da aeronave. Acredito que o Phenom 100 se ajustará às nossas necessidades 
perfeitamente em ambas áreas.” 
 
Os Phenom 100 e 300 têm uma fuselagem oval e mais ampla – que reduz a sensação de 
sardinha em lata dos passageiros muito altos –, mais flexibilidade na configuração interior, e 
janelas maiores do que o normal. Sua tecnologia permite que sejam dirigidos por um único 
piloto e com o menor esforço possível. A bordo oferecem um banheiro (o único do segmento 
que tem porta rígida) uma pequena copa, e comunicação e entretenimento por satélite. O 
desenho interno das cabines também é uma novidade.  
 
A Embraer elegeu a BMW como seu fornecedor, com o objetivo de que os passageiros se 
sintam num carro de luxo. Em termos de alcance, com quatro passageiros a bordo o Phenom 
100 pode fazer a rota São Paulo-Buenos Aires ou Rio-Assunção sem escalas, enquanto o 
Phenom 300 com seis passageiros voa sem escalas de Rio a La Paz, de São Paulo a Santiago, 
ou de Buenos Aires a Arequipa, no Peru. 
 
Mas a inovação vai além das tecnologias. “Na nossa visão, o desenvolvimento de novas 
tecnologias é importante quando está casado com algo que vai ter sucesso junto com o cliente. 
Trata-se de formatar a tecnologia do ponto de vista do negócio”, conta Costas. Essa foi uma 
das razões pelas quais a empresa investiu US$ 100 milhões em um projeto de suporte aos 



clientes de aviação executiva, mais exigentes, e que requerem uma logística muito diferente 
da comercial. Serão 45 postos de serviço no mundo, sete da Embraer, e o restante com 
empresas selecionadas. 
 
Com sua fórmula de tecnologia, preço e suporte, a Embraer quer conquistar os empresários e 
executivos da região. “Na América Latina, mais de 50% da frota de jatos leves têm mais de 
vinte anos e os Phenom podem criar um efeito de renovação”, diz Luís Carlos Affonso. A 
empresa espera que nos próximos dez anos a América Latina, que representa atualmente 
4,5% das suas vendas, chegue a 10% do volume de compras, enquanto Estados Unidos e 
Canadá deverão representar quase 60%. 
 
Enquanto isso, quem já comprou conta as horas para subir no seu jatinho. “Compartilho a 
excitação da gente da Embraer pelo primeiro vôo do Phenom 100”, afirma John Maris, sobre o 
entusiasmo que se respira na fábrica de São José dos Campos. Numa ensolarada tarde de 
julho, cerca de cinqüenta empregados se amontoavam para ver as provas técnicas do primeiro 
Phenom. “É mais do que um novo avião. É o nosso compromisso de sermos uma potência da 
aviação executiva”, diz um dos funcionários. Ainda não dá para ter absoluta certeza de que 
conseguirão. Mas  nem mesmo essa preocupação apaga o sorriso de quem ganhou na loteria 
do rosto do capitão Antônio Bragança. É que, com 33 anos de carreira, ele foi eleito o piloto do 
primeiro vôo do Phenom. 
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