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Av i a ç ã o Empresa comprou 51% da brasileira Friuli, fornecedora de peças para a Embraer instalada em São Paulo

Grupo italiano Magnaghi chega ao Brasil
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos Campos

O grupo italiano Magnaghi Ae -
ronáutica comprou 51% do capital
da brasileira Friuli Aeroespacial,
fabricante de peças aeronáuticas,
aeroespaciais e com atuação no
segmento de óleo e gás. O valor da
aquisição não foi divulgado. A no-
va companhia mudará a sua deno-
minação social para Magnaghi
Friuli Aeronáutica do Brasil.

A operação com os italianos,
segundo o presidente da Friuli,
Gianni Cucchiaro Bravo, dará
mais fôlego financeiro para a
empresa continuar fornecendo
para a Embraer, sua principal
cliente no Brasil. “As pequenas
empresas da cadeia aeronáutica
no Brasil não conseguem compe-
tir com os grandes grupos es-
trangeiros porque não estão pre-
paradas para fazer peças de
maior valor agregado”, disse.

Com 700 funcionários e fatura-
mento anual de € 85 milhões, a
Magnaghi possui três instalações
industriais na Itália, que produ-
zem material composto, e fazem
tratamento superficial de peças,
usinagem, montagem de peças pa-
ra trem de pouso e projetos.

A Friuli investiu R$ 6,5 milhões
nos últimos dois anos em uma
instalação nova de tratamento
superficial de peças, que atende a
indústria aeronáutica, mas vinha
enfrentando dificuldades para
diluir o prazo dos financiamen-
tos tomados e de curto prazo.

“A empresa italiana tem mais
capacidade técnica e financeira
para fazer novos investimentos e
transferência de tecnologia para
a Friuli”, afirmou Bravo. A empre-
sa tem planos de expandir sua ca-

pacidade de produção em 2013,
com a aquisição de um terreno,
ao lado da instalação atual.

O grupo italiano, segundo Bra-
vo, também tem tecnologia para
usinagem de peças mais comple-
xas e esse “know how” será repas-
sado para a Friuli, capacitando a
empresa para fornecer, não só pa-
ra o setor aeronáutico brasileiro,
como para fabricantes do porte da
Boeing, Airbus e Alenia. “A Friuli
passa a fazer parte dessa cadeia de
fornecedores internacionais atra-

vés da Magnaghi”, afirmou.
A partir da Magnaghi, segundo

Bravo, a Friuli se tornará fornece-
dora do programa de desenvolvi-
mento do avião militar KC-390. “A
Magnaghi participará do projeto
com o fornecimento de alguns
conjuntos e de instalações hidráu-
licas e peças do trem de pouso.”

O presidente da Embraer De-
fesa e Segurança, Luiz Carlos
Aguiar, disse que a aquisição do
controle da Friuli por um grupo
estrangeiro é positiva, pois a

brasileira terá a oportunidade
de se tornar uma plataforma de
exportação para outros países
do mundo, incrementando seus
negócios e garantindo a sua pre-
sença no mercado.

A Friuli possui 150 funcioná-
rios em São José dos Campos.
Atua nas áreas de montagem e
usinagem, tratamento superfi-
cial e pintura e ensaios não des-
trutivos. Ao longo dos últimos
três anos, a empresa desenvol-
veu projetos para o setor de de-

fesa e aeroespacial, como um sis-
tema de planeio e guiamento de
bombas por GPS.

O projeto foi feito com o apoio
da FINEP (Financiadora de Estu-
dos e Projetos), que aplicou
R$ 4,1 milhões no seu desenvolvi-
mento, por meio do programa de
subvenção econômica. “A nossa
ideia é apresentar o primeiro
protótipo desse sistema durante
a realização da feira de defesa
LAAD, no Rio de Janeiro, em mar-
ço do próximo ano”, disse Bravo.

Embraer prevê
mercado mais
competitivo
durante 2013
De São Paulo

A Embraer prevê um mercado
complicado e mais competitivo
para 2013, mas acredita que está
bem posicionada para manter a
liderança no segmento de 60 a
120 assentos. “Temos 43% de par-
ticipação neste mercado e esta-
mos desenvolvendo ações para
manter essa liderança”, disse o
presidente de aviação comercial,
Paulo César de Souza e Silva.

Uma das ações, segundo o exe-
cutivo, é a remotorização dos E-
Jets, que reforçará a posição des-
ses jatos nesse segmento a partir
de 2018. Ao longo de 2013, ele diz
acreditar que terá boas chances
no mercado americano de jatos
regionais. “Temos boas perspecti-
vas nos EUA, especialmente agora
com o relaxamento do acordo en-
tre os pilotos, conhecido como
‘scope clauses’, que passou a per-
mitir a operação de aviões regio-
nais acima de 50 assentos.

O executivo da Embraer estima
vendas potenciais de 250 a 400 ae-
ronaves nos EUA nos próximos
dois a três anos. Entre as compa-
nhias aéreas que deverão comprar
esses aviões, segundo ele, estão a
US Airways, United Airlines e Ame -
rican Airlines. Esta última empresa
já teria sinalizado intenção de ini-
ciar o processo de compra de no-
vos jatos em duas semanas.

Os E-Jets da Embraer, diz Silva,
detêm uma participação de 30%
nos EUA. “São mais de 300 aviões
Embraer operando nesse merca-
d o”, disse. Entre os principais
clientes estão US Airways, Jet Blue
e Republic. Essas aéreas também
voam para a United, American e
Delta, que na semana passada
anunciou pedido de 40 jatos da
canadense B o m b a r d i e r.

Na área de defesa, a compa-
nhia espera para meados de fe-
vereiro a licitação do governo
americano para a compra de
aviões Super Tucano, informou o
presidente da Embraer Defesa e
Segurança, Luiz Carlos Aguiar. A
data anterior da concorrência
estava prevista para janeiro.

A licitação prevê a entrega de
até 55 aeronaves para uso em
operações de treinamento avan-
çado e ataque leve, como ações
antiguerrilha. A entrega, segun-
do Aguiar, caso seja vencedora,
começará no prazo de um ano
desde a assinatura do contrato.
Atualmente, a Embraer já tem
1005 funcionários nos EUA.

Essa divisão prevê encerrar o
ano com um aumento 15% na re-
ceita em 2012. Os pedidos firmes
cresceram US$ 100 milhões, infor-
mou Aguiar. A receita total deve
atingir US$ 1 bilhão, com recorde
histórico para esta área. (VS)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Empresas, p. B13.




