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anos, a companhia adquiriu o
controle de duas empresas, 50%
de participação em uma terceira
e criou outras duas. A Embraer
trabalha hoje na construção de
umsatélite eestáemfaseavançada no desenvolvimento do cargueiro KC-390, uma aeronave
quedeve levarsuaunidade dedefesa para um novo patamar.
Até agora, o avião militar mais
vendido da Embraer atua em um
mercadode US$3 bilhões.Para o
KC-390, o potencial apenas na
reposição de aeronaves antigas,
é de US$ 50 bilhões. “Em até dez
anos,o KC-390 deve representar
um terço da receita da divisão”,
diz José Antônio Filippo, diretor
financeiro da Embraer.
A nova Embraer. Na opinião

de especialistas, os investimentos em defesa são, a princípio,
benéficos para a empresa. “A
companhia diversifica seus produtos e cria um núcleo propulsor de tecnologia, que pode ser
usada para tornar a aviação co-

● EXPERTISE

Marcus Tollendal
PRESIDENTE DA SAVIS

‘A integração do todo é o grande
diferencial da Embraer. Aviões,
muitos fazem, mas nós
agregamos valor ao integrar
sistemas complexos’

mercial mais competitiva”, diz
AugustoAssunção, sócio da consultoria PwC no Brasil e especialista no setor aeroespacial. “Ainda mais, os projetos de defesa,
por serem longos e ligados a governos, tendem a ser uma fonte
de recursos mais sustentável.”
Mas nem todos compartilham
do otimismo. “O movimento em
direçãoàdefesa é bom– o que me
preocupa é que essa pode ser
umareação aos resultados fracos
da área comercial”, diz Stephen
Trent,analista deaviaçãodoCiti.
Osaviõescomerciaissãoresponsáveis por 67% da receita da Em-

braer–econtinuarãosendoocarro-chefedacompanhia.Oproblema é que, ao passo em que as demaisfabricantesregistramrecorde de pedidos, a Embraer amarga
umaqueda de 40%em sua carteira firme desde o pico, alcançado
em 2008.
Por trás desse resultado está
uma mudança recente no mercadode aviação,que tem demandadoaeronavesmaioresqueos modelos Embraer. A companhia
acredita na recuperação de sua
carteira diante de novos pedidos
dasaéreasamericanas–atélá,porém, analistas e investidores estrangeirosmantémcautelaemrelação aos resultados da empresa,
independentemente dos avanços da defesa. Um dado ajuda a
entender o porquê. Segundo
Trent, as empresas de defesa são
negociadasna bolsa por um valor
12% inferior às empresas de aviação comercial. Do ponto de vista
dos investidores, muita proximidade com o governo pode trazer
reveses.
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Guinada. Diante das oportunidades na área de defesa, a Embraer criou, há dois anos, uma
unidadeautônomadedicadaaesse mercado. Hoje, a divisão já é
responsável por 18% da receita
da companhia e deve atingir um
faturamento de US$ 1 bilhão até
o fim do ano. No terceiro trimestre,onegóciofoi o quemaiscresceu na comparação com o mesmo período de 2011, contribuindo fortemente para o aumento
da margem bruta, que atingiu
seu maior nível nos últimos quatro anos. Esse resultado é especialmente bem-vindo no momento em que a carteira de pedidos firmes de aeronaves comerciais da Embraer está em queda.
Só no último ano, foram 70
aviões a menos, segundo os analistas do banco JP Morgan.
Uma breve retrospectiva dá
uma ideia do tamanho da aposta
da Embraer em defesa. Em dois
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Para Aguiar,
da Embraer
Defesa e
Segurança,
fazer navio não
é tão diferente
de fabricar
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“Se fazemos avião, por que não
navio?”, é assim que Luiz Carlos
Aguiar, presidente da Embraer
Defesa e Segurança, introduz a
estratégia da companhia de entrar em uma nova área: a dos navios de guerra. Os planos foram
revelados ao Estado ao mesmo
tempo em que a companhia se
prepara para começar um de
seus mais ambiciosos projetos
na área de defesa. Ainda hoje, a
empresa anuncia que fechou um
contratocomoExércitoparaimplementaraprimeira fasedoSisfron,osistemade monitoramento das fronteiras brasileiras, um
projeto que deve consumir, ao
todo, R$ 12 bilhões. A fração inicial, porém, a cargo da Savis Tecnologia e Sistemas e da OrbiSat
(ambas controladas pela Embraer Defesa e Segurança) é de
R$ 839 milhões.
Mas o que explica essa profusãodeprojetosinéditosnahistória da companhia conhecida por
seus aviões? Parte da explicação
está no renascimento do setor
militar do Brasil, que se deu em
2008, quando o governo criou a
Estratégia Nacional de Defesa.
Só em 2011, o governo investiu
R$ 74 bilhões na área de defesa,
23% mais que o valor de 2010. A
outra razão está na lógica da própria Embraer: segundo a empresa, fazer navios não é muito diferente defabricar aviões.E o mesmo, por incrível que pareça, vale
para o sistema de monitoramento de fronteiras.
Explica-se: ao construir suas
aeronaves, a Embraer basicamente integra fornecedores de
60 mil itens de modo a atingir
prazo e custo esperados. Quandoa empresa moderniza equipamentos de outros fabricantes, o
processo é semelhante. Esse é o
caso dos caças F5 da americana
Northrop, usados pela Força Aérea Brasileira (FAB). A estrutura
dos aviões é pouco alterada, mas
o miolo é completamente transformado,comatrocadoscomponentes eletrônicos.
É exatamente essa expertise –
de integrar fornecedores ao re-

é

dor de um projeto vultuoso –
que a companhia espera adotar
na construção de embarcações.
Para que o plano saia o papel, porém, a empresa precisa de um
parceiro responsável pelo casco
e já começou a negociar com estaleiros nacionais e estrangeiros. O alvo das ambições da Embraer é o Programa de Reaparelhamento da Marinha, que, entre outros objetivos, anunciou a
aquisição de 27 navios-patrulha
de500toneladasnovalorestimado de R$ 65 milhões cada. Até
agora,apenassete dessasembarcações foram encomendadas.
No Sisfron, alógica da integração de diferentes sistemas também se aplica. Nesse caso, não se
trata de reunir as partes de um
produto único, como um navio
ou um avião, mas um conjunto
de produtos e serviços que vão
desde o sensoriamento de uma
extensão de 650 quilômetros até
o desenvolvimento de software
e treinamento de equipes. “A integração do todo é o grande diferencial da Embraer. Aviões, muitos fazem, mas nós agregamos
valor ao integrar sistemas complexos”, diz Marcus Tollendal,
presidente da Savis, controlada
da Embraer.
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Empresa quer fabricar navios e acaba de fechar
contrato para monitorar fronteiras brasileiras
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Sisfron é o maior do planeta no gênero;
navios deverão fazer patrulha de área do pré-sal
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encomenda do Exército tem dimensões
épicas: blindar os 17
mil quilômetros que
definem a fronteira do Brasil.
Olhos e ouvidos eletrônicos –
mas não apenas: tropa em terra, avião no ar e barcos rápidos
nos rios, tudo isso apoiado por
uma rede de armas como baterias de mísseis e aeronaves
sem piloto.
O programa Sisfron começa
sólido.Aetapapilotodaprimeirafasevaiserfeitadepressa,fica
pronta já em 2015 e cobre 650
quilômetrosnas divisas do BrasilcomoParaguaieaBolívia,no
Mato Grosso do Sul. Vai custar
R$ 839 milhões e isso significa
apenas6,99%dototaldoplano.
“Émuito”,acreditaLuizAguiar,

presidentedaEmbraerDefesaeSegurança (EDS), para quem, “a meta é atender ao compromisso com
aDefesae,posteriormente,exportar o mesmo modelo.”
Se tudo der certo, a EDS estará
na rota da execução das demais
fases do Sisfron, que serão negociadas ao longo do tempo, até
2022. A faixa total controlada peloprojetomede150,5kmdelarguraeseestende como umcorredor
por 16.886 km. “É o maior empreendimento do gênero em execução no planeta”, diz o ministro
da Defesa, Celso Amorim.
Defato.Vistoemconjuntocom
o Sipam, escudo de vigilância da
Amazônia, inaugurado em 2002,
o Sisfron abrange o equivalente à
porção ocidental da Europa – e
mais um pouco. O pacote preten-

Aposta. Navio patrulha P-70 Macaé, da Marinha: é nessa categoria que a Embraer quer entrar
decontrolar30% doterritórionacional,noespaçoqueseparaoBrasil de 11 de seus vizinhos.
O módulo piloto do Sisfron está concentrado na região de Mato
Grosso do Sul. De acordo com
Marcus Tollendal, presidente da
Savis (empresa da Embraer responsável pelo projeto), em dez
anos, o projeto vai se expandir e
atingir a Amazônia e o cone Sul.
Segundoelehá,nessas áreas,uma
“mancha criminal” associada a

um “vazio populacional” e à menor presença do Estado.
O governo federal tem uma visão idêntica e está criando um polo militar em Campo Grande reunindo grupos operacionais e bases das três Forças – Marinha,
ExércitoeAeronáutica.Umdostimes, o Esquadrão Flecha, da FAB,
equipado com os turboélices Super Tucano, atua regularmente
em parceria com a Polícia Federal
narepressãoavoosilícitosdotráfi-

co de drogas e contrabando.
No ar e no mar. Economista e

administradoremterritóriodeengenheiro,LuizAguiar,opresidente da EDS, assumiu a empresa em
2011comanoçãoclaradeque“trata-se de uma corporação de defesa no sentido mais amplo”. Vem
daí o interesse, cada vez mais forte, nos navios. Sua aposta inicial
será na área das embarcações leves, como os patrulheiros de 500

toneladas da classe Macaé,
com 55 metros de extensão, 34
militares de tripulação, um canhão rápido de 40 mm, duas
metralhadoras20mmevelocidade de 21 nós (40 km/hora).
A frota em formação – sete
navios já foram comprados –
vaipatrulharomarqueinteressaaoBrasil.Aprovínciapetrolífera do pré-sal, todas as plataformas em atividade além, claro,deaumentarasegurança da
navegação – 85% das mercadorias que entram e saem do País
circulam pelo Atlântico Sul.
No ar, duas expectativas importantes: o enorme cargueiro
e avião-tanque KC-390, que
acumula 60 pedidos – 28 só da
FAB– evaidisputarummercado mundial de 700 aeronaves
com capacidade de 23 toneladas. Aolado do gigante, o guerreiro Super Tucano, na bica de
ser selecionado pelo Pentágono para atender à necessidade
de um avião de combate para a
nova Força Aérea do Afeganistão. A decisão é esperada para
dezembro e abre a possibilidadedefornecerdiretamenteparaaaviaçãoamericana–emoutro negócio, o governo tem interesse em adquirir 100 unidades desse tipo de aviões a um
valor de US$ 900 milhões. / ROBERTO GODOY

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Negócios, p. N4.

