
Inovador e empreendedor brasileiro, com muito orgulho: sou Silva, sim senhor! 

Rose Mary Lopes * 

 

Na semana passada abordei sobre a necessidade de quebrarmos paradigmas -- automatismos 

reminiscentes de uma colonização mental -- e de difundirmos mais os nossos exemplos de 

inovadore/as e empreendedore/as. E, deste modo, contribuir para que, sobretudo nossos 

jovens, se espelhem também nele/as. 

  

De fato é difícil escolher. Assim, os exemplos selecionados se devem às limitações de 

conhecimento e também de espaço. Dado que já enfoquei empreendedores ligados a negócios 

agropecuários, escolho agora um setor de alta agregação tecnológica: Ozires Silva que, 

juntamente com Ozílio Carlos da Silva, foram fundadores da Empresa Brasileira de 

Aeronáutica, a Embraer.  

  

Nascido em Bauru, em 1931, se apaixonou pelos aviões e aeromodelos e, muito cedo, 

questionou a dependência brasileira com respeito à fabricação de aeromodelos e os próprios 

aviões. Ora, numa época em que todos os itens para montar um simples aeromodelo – cola, 

tela, tinta até as ferramentas -- eram importados dos Estados Unidos, como ousar sonhar com 

aviões desenhados e fabricados em território nacional?  

  

Na época o Brasil sequer possuía escolas de engenharia que enfocassem esta especialidade. 

Vejam, portanto, o tamanho do pioneirismo desta dupla de brasileiros Silva, que nem eram 

tinham sobrenomes de grandes famílias paulistas quatrocentonas! 

  

Ozires, movido pela paixão, curiosidade e fome de conhecimento aproveitou tudo que o 

ambiente lhe ofereceu: desde o aeromodelismo ligado ao aeroclube local, revistas e pessoas. 

Assim, soube da existência de cursos específicos fora do país, mas inacessíveis dentro de sua 

realidade socioeconômica. 

  

Mas, o acaso também favorece quem está aberto e buscando soluções. Soube da Escola de 

Aeronáutica e que o caminho seria de muito estudo para passar no concurso. Foco, dedicação 

e persistência permitiram que ingressasse e se tornasse oficial aviador, no Campo dos Afonsos, 

no Rio de Janeiro. Foi para a região amazônica, onde participou do Correio de Fronteira, vindo 

depois para o Correio Aéreo Nacional, no Rio. 

  

Anos à frente, já como instrutor de voo e se transferindo para a Base Aérea de Cumbica em 

São Paulo, vem a fazer um voo com um major que lhe conta que era aluno de Engenharia 

Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos. 

Imediatamente presta o concurso de admissão e passa. Estudando duramente, já germinava 

em sua mente a ideia da fabricação de aeronoves projetadas no país. 

  

Seu projeto de final de curso foi ousado: projetou e testou, ele próprio, tanques adicionais 

para aumentar a autonomia de voo do modelo americano T-6. Graças ao seu conhecimento e 

alianças, conseguiu os recursos necessários para montar os tanques e voar com sucesso. E, o 

seu aliado major Hugo de Oliveira Piva também voou o avião modificado, entusiasmando-se e 

convidando-o para trabalhar o Centro Tecnológico de Aeronáutica (CTA) no departamento 

encarregado do desenvolvimento de aeronaves. 

  

Ozires informou-se mais ainda sobre a realidade da aviação no país e com o tamanho do 

desafio: em apenas 6 anos, de 400 cidades, apenas 45 eram servidas por aviões. Os 

aeroportos não serviam, na época, para os novos modelos de avião mais rápidos que exigiam 

outra infraestrutura: pistas longas e pavimentadas. Ante esta realidade, percebe a 

possibilidade de trazer de volta o transporte aéreo àquelas cidades, desde que o avião fosse 

menor e capaz de operar naquelas pistas de pouso. 

  

Durante as discussões do tipo de aeronave adequado para este cenário, há uma passagem 

interessante que vale replicar aqui: “três Silvas e um Silveira. Com esses nomes nunca 

daremos certo como construtores de avião” (p. 52 de Cartas a um jovem empreendedor, de 

Ozires Silva). 
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Os quatro envolvidos nestas discussões envolviam Ozires e Ozílio Silva, o  coronel Renato José 

da Silva e o engenheiro Antônio Garcia da Silveira. Eles se deram conta de que nunca tinham 

participado do projeto e produção de um avião real. 

  

Dizem que o universo conspira a favor das pessoas movidas por um senso de missão e firmes 

propósitos. Naquela mesma noite, é feito a ele um pedido de receber para uma conversa 

rápida um projetista e engenheiro francês – Max Hoslte. Convence-se e, também o Max, de 

que deveria trabalhar no Brasil, no projeto de novo avião. 

  

Compromete-se, saltando pelo menos quatro níveis hierárquicos na Força Aérea Brasileira. 

Mas, costura as situações, pessoas e alianças de modo que Holste foi contratado, mas para um 

projeto pelo qual não teve a menor simpatia: remotorização de avião de treinamento. 

  

As transgressões, por vezes, são a única rota possível para os empreendedores. Ozires alocou 

Holste no projeto da nova aeronave, enquanto outro time se ocupava da remotorização. 

Colocou sua carreira em risco, ainda mais em tempos de ditadura militar. Havia falta de 

recursos. 

  

Mas o time era entusiasmado. O novo diretor-geral do CTA, mais um Silva – o brigadeiro Paulo 

Victor – tornou-se um apoiador do projeto. O protótipo fica pronto e é batizado pelo brigadeiro 

de Bandeirante. 

  

A partir daí o sonho toma novos contornos: como garantir que fosse produzido em série. 

Muitas tentativas foram feitas no sentido de “evangelizar e catequizar” o capital privado a 

bancar a indústria, sem sucesso. Porém, o governo não queria fundar uma empresa estatal. 

  

Acasos favorecem novamente esta saga empreendedora: num domingo em que Ozires, 

mesmo sem ter necessidade, foi trabalhar, recebe um telefonema inusitado: o então 

Presidente Costa e Silva, no rumo de Guaratinguetá, impedido por condições climáticas 

adversas teria que pousar em São José dos Campos para esperar pela melhoria do tempo. 

  

Nenhuma outra autoridade havia sido localizada para recebê-lo. E, perguntavam se ele poderia 

receber a outro Silva! Aceita imediatamente, pois percebe que a roda da fortuna lhe trazia a 

oportunidade de atrair a atenção para o Bandeirante. Colocam-no em local em que o 

Presidente o visse logo ao desembarcar. 

  

Ozires teve uma hora sozinho para explicar-lhe o projeto e o negócio Embraer. Na linguagem 

de hoje, diríamos que Ozires fez corretamente o seu “pitch” e conseguiu demover a descrença 

do principal investidor do projeto. 

  

O voo inaugural do Bandeirante foi em 27 de Outubro de 1967 e, em 26 de junho de 1969, 

ante a presença de quatro ministérios – Planejamento,Indústria e Comércio, Fazenda e 

Aeronáutica, Ozires defende o projeto e conquista a aprovação para a Embraer. 

  

Bom, a partir daí novos capítulos empreendedores foram escritos por ele e seu time. Quem 

quiser, pode buscar o registro desta história e se convencer de que também temos inovadores 

e empreendedores fantásticos! 

 

* Rose Mary Lopes, Professora e coordenadora do núcleo de empreendedorismo da ESPM 

 

Fonte: UOL Economia [Portal]. Disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/colunistas/2012/10/05/inovador

-e-empreendedor-brasileiro-com-muito-orgulho-sou-silva-sim-senhor.jhtm>. Acesso 

em: 8 out. 2012. 
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