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O Exocet foi o primeiro herói
e vilão tecnológico da Guerra
das Malvinas: no dia 4 de
maio de 1982, pouco mais de
um mês após o início do con-
flito, um jato Super Eten-
dard, francês como o míssil
que ficaria famoso pela faça-
nha, disparava um modelo
ar-mar, AM-39, e atingia em
cheio o destróier britânico
Sheffield. O navio levou dois
dias para afundar. Houve 21
baixas e 40 feridos no ata-
que. A aviação argentina reali-
zou outros seis ataques con-
tra a frota inglesa. Em certas
situações, a arma atingiu os
alvos, mas sem explodir. À
época, os rumores garantiam
que o fornecedor, a extinta
Aerospatiale, teria sonegado
informações à Marinha argen-
tina. Menos conhecido, o uso
do Exocet na guerra entre o
Irã e o Iraque, de 1980 a 1988,
foi intenso: 200 mísseis fo-
ram disparados pelo regime
de Saddam Hussein.

Brasileiras disputam mercado de mísseis
Avibrás e Mectron entram na briga pela revitalização do míssil Exocet, com uma demanda global estimada em cerca de US$ 500 milhões
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MARINHA DO BRASIL

Míssil foi usado
nas Malvinas

Roberto Godoy

As empresas Avibrás Aeroes-
pacial e Mectron, produtoras
nacionais de mísseis, vão dis-
putar um mercado internacio-
nal avaliado em meio bilhão
de dólares, representado pela
demanda de revitalização do
míssil Exocet MM-40, de em-
prego naval contra navios.

A capacidade das empresas foi
provada em 18 de abril, quando a
Marinha testou em alto-mar,
com sucesso, a arma moderniza-
da. O investimento da Força no
programa é de US$ 75 milhões.

O presidente da Avibrás, Sami
Youssef Hassuani, estima que ha-
ja “centenas de mísseis, prontos
para ganhar nova vitalidade” em
praças da América do Sul, Ásia,
África e Oriente Médio e Ásia.

O fabricante original, a corpo-
ração europeia MBDA, com sede
na França, estima em cerca de
900 o número de Exocets do ti-
po MM-40 (superfície-superfí-
cie) vendidos para 15 países, 13
dos quais já revelaram a inten-
ção de prolongar a vida operacio-
nal do equipamento em estoque.

O procedimento cobre a insta-
lação de um novo motor, de com-
bustível sólido, uma revisão inte-
gral da fuselagem, partes móveis
e da carga eletrônica. O procedi-
mento custa US$ 1 milhão. O mís-
sil novo, na versão Block 3 ofere-
cida pela MBDA, pode sair por
até US$ 6 milhões.

Exocet/Br. A revitalização abre
o caminho para novos negócios.
Segundo o comandante da Mari-
nha, almirante Júlio Moura Ne-
to, quatro empresas do setor –
Atech, Omnisys, Avibrás e Mec-
tron – realizam atualmente a pes-
quisa e desenvolvimento do
ManSup, o míssil antinavio de su-
perfície brasileiro.

O desempenho deverá ser
equivalente, talvez, ao dos Exo-

cet MM-40 Block 3, com alcance
na faixa dos 180 quilômetros (a
configuração modernizada che-
ga a 70 km) e guiagem digital. O
primeiro voo do protótipo está
previsto para 2017. As entregas,
entre 2018 e 2019. A Marinha des-
tinou, em dezembro, US$ 50 mi-
lhões ao projeto.

Para o ministro da Defesa, Cel-
so Amorim, o ManSup deve aten-
der necessidades da Esquadra,
“e também permitir que a indús-
tria nacional seja competitiva
nas disputas pelo mercado inter-

nacional”. Empresários do setor
trabalham com a projeção de de-
manda, na virada da década, de
3,5 mil mísseis com as caracterís-
ticas do modelo brasileiro, “que
terá custo e qualidade atraen-
tes”, segundo Hassuani.

A curto prazo, todavia, o execu-
tivo prevê amplas possibilidades
de cooperação tecnológica e co-
mercial com o parceiro europeu.
A meta pode ser o plano de desen-
volvimento de um míssil antiaé-
reo capaz de atingir aviões inva-
sores na distância de 30 km a 40

km, e altitude de 15 mil metros.
O governo precisa do material

pronto para garantir os grandes
eventos, como a Copa do Mun-
do, em 2014, e os Jogos Olímpi-
cos, dois anos depois.

A MBDA, resultado da associa-
ção de empresas da França, Ale-
manha, Reino Unido e Itália, ope-
ra também nos EUA, e acumula
uma carteira de pedidos, enco-
mendas e contratos de€ 10,5 bi-
lhões. É fornecedora regular das
forças armadas de 90 países. Pa-
trick de La Revelière, vice-presi-

dente de Vendas e Exportações
do grupo, assistiu ao teste de
abril. Semana passada, no Rio,
disse que “o ensaio bem-sucedi-
do” reforça a “parceria estratégi-
ca” entre os grupos.

A prova foi conduzida a partir
da corveta Barroso, recebida pe-
la Marinha em 2008. A plena car-
ga, o navio desloca 2.350 tonela-
das, mede 103 metros de compri-
mento, com boca de 11,5 metros.
Leva 160 militares. O sistema de
armas tem dois disparadores de
torpedos de 324 mm, dois ca-

nhões e uma plataforma para lan-
çamento de mísseis. No dia 18, o
clima ajudou. Fazia sol, o céu es-
tava sem nuvens e o Exocet voou
exatamente como o previsto. Co-
briu perto de 70 km no tempo,
atitude e altitude programadas.

A bordo, ao invés dos 165 qui-
los de alto explosivo, levava sen-
sores criados pela Mectron, asso-
ciada da Odebrecht Defesa e Tec-
nologia (ODT) para apurar infor-
mações telemétricas, captadas,
também, por duas fragatas e três
helicópteros da Marinha.

Fogo. A Marinha brasileira testou com sucesso, em 18 de abril, o míssil Exocet MM-40 modernizado pelos grupos nacionais
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 maio 2012, Economia & Negócios, p. B16.




