
A Boeing se aproxima cada vez
mais do país. A companhia ame-
ricana, que disputa o contrato
de fornecimento dos 36 caças
para a Força Aérea Brasileira,
assinou acordo de cooperação
com a Embraer para a comercia-
lização do cargueiro militar
que a brasileira desenvolve, o
KC-390. Segundo o presiden-
te da Boeing Defense, Space e
Security, Dennis Muilenburg,
com a parceria, a companhia te-
rá a possibilidade de aumentar
o seu portfólio de produtos nes-
sa área, além de dar mais um
passo na aproximação com o
governo brasileiro.
“É a terceira vez que venho

ao Brasil este ano e esse acordo
com a Embraer mostra que es-
tamos avançando com grande
ímpeto a presença no país”,
disse Muilenburg.
O cargueiro está em desen-

volvimento pela Embraer mas
é um projeto da FAB assim co-
mo a renovação da frota dos ca-
ças operados pela instituição.

A compra de 36 aviões, aliás,
se arrasta há anos.

Histórico
A primeira fase do programa foi
lançada pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso,
em 1998. No ano de 2002, o pro-
jeto foi arquivado e só foi reto-
mado em 2007 comopresidente
Lula. Desde aquela época, três

empresas se credenciaram para
vender os aviões para o governo
brasileiro. A francesa Dassault,
que pode oferecer o caça Rafale,
a sueca Saab que temo aviãoGri-
pen e a Boeing, que está no pá-
reo com o F18 Super Hornet. A
aposta do mercado é que nos
próximos doismeses a vencedo-
ra seja definida. A data anterior
era este semestre.

“Quem decidirá é o governo
brasileiro. Mas a Embraer terá
uma postura de cooperação
com o novo fornecedor. Sere-
mos parceiros e se for a Boeing
estreitaremos aindamais a nos-
sa relação”, disse o presidente
da Embraer Defesa e Segurança,
Luiz Carlos Aguiar.
A relação entre as duas com-

panhias já estámais que estrutu-
rada quando o assunto é o car-
gueiro. Aguiar acredita que
coma Boeing a Embraer aumen-
tará sua presença no mercado
mundial. Isso porque a america-
na já é reconhecida no forneci-
mento de equipamento militar
e tem entrada em países antes
excluídos pela brasileira.

Potencial
Segundo Aguiar, na perspectiva
anterior a Embraer tinhamapea-
do um mercado potencial de 2
mil unidades de cargueiros do
mesmo tamanho do KC-390.
Desse potencial, excluindo os
países que são fabricantes dessa
aeronave e aqueles que já fize-
ram encomendas à outras em-
presas, sobrava para a Embraer

um mercado de 700 unidades.
“Desse total, nossa expectativa
era deter 20% dos pedidos.”
O programa está em curso e,

segundoAguiar, já estão assina-
das 60 cartas de intenção de
compra do KC-390. “Além do
Brasil, países como Argentina,
Chile, Portugal, Colômbia e Re-
pública Tcheca já assinaram
compromisso de compra. Com
a Boeing, os EUA, Canadá, Índia
e Rússia, estão em nosso radar.
Vamosmapear novamente o no-
vo potencial de mercado.”
Para o professor da Unicamp

e especialista em indústria aero-
náutica, Marcos Barbieri, além
dos EUA, a Embraer poderá ven-
der seu cargueiro para países da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN). “São
empresas complementares. É
um acordo bom para as duas.”
Mas, como não há “almoço

de graça” e a Boeing o que leva
com essa parceira? Os executi-
vos ressaltaramque será a entra-
da em um segmento que a em-
presa não atuava e um percen-
tual na venda dos aviões. É espe-
rar para ver. ■
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O MAIOR AVIÃO DA EMBRAER O cargueiro militar entra em operação em 2016

O avião tem uma capacidade para 23 toneladas de carga é ideal 
para o transporte de tropa e abastecimento de aeronaves. 
Carregado ele tem um alcance de 3,7 mil quilômetros de 
distância com velocidade máxima de 950 km/h. 
Vazio, a autonomia do KC-390 é de 6 mil quilômetros

A Embraer já recebeu 60 cartas de 
intenção de compra do avião, que tem 
o seu primeiro voo previsto para 2014. 
Essa aeronave vai ser vendida para 
Argentina, Chile, Colômbia, Portugal
e República Tcheca Comprimento

35,20 m

Envergadura
35,05 m

Altura
12,15 m

US$ 2 bilhões
é quanto o governo vai investir 
no desenvolvimento do avião

50 empresas
já foram definidas para 
fornecer peças do avião

Fonte: FAB 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




