
Enquanto a balança comercial
registra um saldo negativo para
as exportações de minério de
ferro, com queda de 23,4% nos
primeiros nove meses deste
ano, o volume de vendas de
aviões caminha na contramão,
em trajetória ascendente. De ja-
neiro a setembro deste ano, as
receitas com exportações de
aviões somaram US$ 3,2 bi-
lhões, um salto de 33% sobre os
US$ 2,4 bilhões de igual período
do ano anterior. O resultado le-
vou esse produto de alto valor
tecnológico agregado a subir do
13º lugar na lista dos mais vendi-
dos para a 10º posição, segundo
dados do Ministério do Desen-
volvimento Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC).

Apesar de alguns economis-
tas considerarem os dados tran-
sitórios, por esse tipo de produ-
to não ter uma demanda linear,
como avalia o presidente em
exercício da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB),
José Augusto de Castro, a pers-
pectiva é de um cenário favorá-
vel para esse segmento.

O professor de comércio exte-
rior da Fundação Getúlio Vargas
Management, Evaldo Alves, diz
que a venda de aviões continua-
rá favorecendo da balança co-

mercial brasileira nos próximo
três a quatro anos. “Essa manu-
tenção de bons números será
apoiada no aumento da deman-
da asiática por aeronaves comer-
ciais”, explica Alves, apontan-
do a China, Malásia, Índia, Indo-
nésia e Tailândia como os princi-
pais potenciais compradores.

Neste período de nove me-
ses, dados do MDIC já apontam
a China como principal compra-
dora, com US$ 696,7 milhões e
revela a Itália como um novo
grande mercado potencial, já

que as exportações para lá salta-
ram 1.158% neste período fren-
te ao mesmo de 2011 (veja mais
na arte abaixo). “Por isso afir-
mo que o resultado registrado
não é meramente um salto alea-
tório no mercado aeronaves”,
comemora Alves.

Embraer
A empresa responsável por es-
ses dados positivos é a Em-
braer, fabricante brasileira de
aviões, que registrou no primei-
ro semestre deste ano vendas

da ordem de US$ 2,8 bilhões,
contra US$ 2,4 bilhões de igual
período de 2011. O resultado, se-
gundo balanço financeiro da
companhia, representa a entre-
ga de 56 aeronaves este ano,
contra 45 em 2011.

Para o professor da Unicamp
e ex-secretário de política eco-
nômica da Fazenda, Júlio Go-
mes de Almeida, a Embraer é
uma prova de que é possível
construir vantagens comparati-
vas. “Isso significa que um país
não é fadado à visões ortodo-
xas, responsáveis por determi-
nar que cada nação tem apenas
uma aptidão específica de mer-
cado. Com o Brasil, por exem-
plo, voltado a se especializar
em produtos primários”, diz.

Por conta disso, Gomes afir-

ma que as vantagem comparati-
vas são construídas diariamen-
te, tendo como base a constante
busca pela inovação tecnológi-
ca, educação e capacitação de
mão de obra. “Isso foi bem cons-
truído pela Embraer, que teve
como sua aliada uma forte políti-
ca industrial, a qual deveria exis-
tir também paras os mais diver-
sos setores”, afirma.

Para atender o mercado mun-
dial, o presidente da Câmara de
Comércio Italiana, Pietro Petra-
glia, contou que a Itália reno-
vou recentemente sua frota e
buscou na Embraer os novos ja-
tos. “As companhias aéreas abri-
ram mão da fabricante ítalo-rus-
so Sukhoi pelos modelos da bra-
sileira por constatar que a quali-
dade das aeronaves era superio-
res”, explica Petraglia.

Em 2011, encomendou 15 ja-
tos do modelo 175 da Embraer,
com valor de US$ 38,6 milhões
cada, com capacidade para 88
pessoas, e cinco do modelo 190,
a US$ 42,8 milhões cada, com
100 assentos. “Entre o final des-
te ano e início de 2013 temos já
preparado uma lista de novos
pedidos à Embraer”, conta Pe-
traglia, sem revelar detalhes da
futura operação.

Petraglia destaca ainda que a
tecnologia dos aviões brasilei-
ros já é conhecida mundialmen-
te. “Isso significa mais confiabi-
lidade na hora do voo.” Segun-
do ele, a facilidade encontrada
no financiamento também in-
fluenciou a decisão. “Nos ou-
tros mercados as negociações
são mais difíceis.” ■

O presidente da Embraer, Ozires
Silva, afirma que a companhia
se antecipa às novas tecnologias,
o que a torna competitiva.

Qual o segredo da
competitividade da Embraer
no mercado externo?
A empresa segue alguns
parâmetros, como o constante
investimento em inovação.
As nossas aeronaves precisam
ter características que
satisfaçam as companhias
aéreas. Elas querem produto
de qualidade e confiabilidade
elevada. Além disso, as
aeronaves conseguem oferecer

um baixo uso de combustível
aliado a um alto desempenho
da velocidade.

Em caso de necessidade de
reparo da aeronave, como
isso é feito sem prejudicar
as companhias aéreas?
A cadeia de produção da Embraer
é muito robusta. Isso permite
que os trabalhos de reparos e
manutenções sejam realizados
de forma rápida e eficiente.

Essas empresas nacionais
são responsáveis por
formar a cadeia de
produção da Embraer?

Temos um mix de empresas
brasileiras e estrangeiras.
Isso é importante, pois
proporciona à Embraer um
grande fluxo de peças para
reposição rápida. Isso evita
que a aeronave fique parada por
muito tempo, no caso de reparo.

Há algum tipo de
preocupação quanto aos
concorrentes do mercado?
Estamos atentos a esse
ponto e por isso trabalhamos
com planos estratégicos
muito claros para 2020
e 2030. Sabemos onde
queremos chegar. C.R.C.

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br

Murillo Constantino

Exportação de aviões
cresce mais que venda
de minério de ferro

País libera importação de frutas argentinas

Rodrigo Capote

QUATROPERGUNTASA...

José Cruz/ABr

De janeiro a setembro deste ano, o pais exportou US$ 3,2 bilhões
em aeronaves, volume 33% maior do que em igual período de 2011

Fundador da Embraer
e reitor da Unimonte

...OZIRES SILVA

Como parte do acordo para restabelecer as exportações de diversos
cortes de carne suína brasileira para a Argentina, o governo publicou
ontem instrução normativa dispensando a necessidade de autorização
prévia para a importação de maçã, pera e marmelo argentinos. O ministro
da Agricultura, Mendes Ribeiro, anunciou na semana passada que
tinha acertado com o colega argentino, Luis Maria Kreckler, a retomada
das exportações da carne suína brasileira para o vizinho. ABr

“Desde 1968
queríamoso mercado
internacional”

JúlioGomesafirmaqueépossívelcriarvantagenscomparativas

VOO ALTO

Principais compradores de aviões do Brasil, em US$ milhões
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior

EM 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 7.




