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D efe s a Companhia israelense investirá US$ 50 milhões para ser minoritária em duas empresas

IAI entra no capital de brasileiras
para disputar projetos estratégicos
Virgínia Silveira
Para o Valor, de São José dos Campos

Escolhida para fornecer dois
aviões cargueiros e de reabasteci-
mento em voo para a Força Aérea
Brasileira (FAB), a empresa IAI (Is-
rael Aerospace Industries) está
pronta para dar mais um passo no
sentido de consolidar a sua pre-
sença no mercado brasileiro de de-
fesa. Na próxima semana, anuncia-
rá a compra de participação no ca-
pital de duas empresas brasileiras
que atuam nos segmentos de aero-
náutica, eletrônica e tecnologia.

“O investimento da IAI nessas
duas aquisições será superior a
US$ 50 milhões”, disse o presiden-
te da IAI do Brasil, Henrique Go-
mes. Os detalhes finais dos novos
negócios estão sendo definidos es-
ta semana. “Vamos adquirir até o
percentual máximo de 40% previs-
to pela em lei, de forma que o con-
trole continue sendo da empresa
b r a s i l e i r a”, disse. A partir da publi-
cação da lei 12.598, de março de
2012, as licitações de projetos e
serviços estratégicos passaram a
ser restritos a companhias creden-
ciadas como empresa estratégica
de defesa (EED), onde o controle
deve ser de companhia brasileira.

A IAI, afirma Gomes, tem inte-
resse em participar dos princi-

pais programas das Forças Arma-
das Brasileiras, com destaque pa-
ra o Sisfron (Sistema de Monito-
ramento de Fronteiras), SisGAAz
(Sistema de Gerenciamento da
Amazônia Azul), Proteger (Siste-
ma Integrado de Proteção das Es-
truturas Estratégicas Terrestres),
além do programa espacial bra-
sileiro e de projetos de comando
e controle para grandes eventos.

Com 100% de participação do
governo de Israel e 17 mil funcio-
nários em todo o mundo, a IAI ob-
teve receita superior a US$ 4 bi-
lhões em 2012. Seus produtos, en-
volvendo sistemas aeroespaciais e
de defesa, comerciais e militares,
são exportados para mais de 50
países. A companhia, considerada
a maior indústria aeroespacial e de
defesa de Israel, está presente em
30 países por meio de subsidiárias.

A empresa já desenvolve proje-
tos de radares e motores com a Ma-
rinha brasileira, além da manuten-
ção de motores para o mercado de
aviação civil. Também forneceu
dois veículos aéreos não tripula-
dos para a Política Federal. “Este
mês devemos formalizar um novo
contrato de manutenção desses
equipamentos com a PF”, disse.

No Brasil a IAI possui um escri-
tório em Brasília mas, de acordo
com seu presidente, para apoiar a

construção dos dois aviões da FAB,
pretende instalar no país um cen-
tro de suporte tecnológico e for-
mação de mão de obra. O centro fi-
cará no Estado de São Paulo.

A IAI foi a vencedora do proces-
so de seleção da FAB para substi-
tuir os atuais KC-137, conhecidos
como Sucatões. Além da IAI, parti-
ciparam da disputa as empresas
Airbus Military e a Boeing Military.
A oferta da IAI não contemplava a
opção de uma versão para trans-
porte da Presidência da República.
“Isso dependerá de requerimentos
futuros da FAB”, comentou.

O primeiro avião será produzi-
do em Israel e o segundo no Brasil,
pela Tap Manutenção e Engenha-
ria Brasil, em Porto Alegre. O valor
do contrato não foi revelado, pois
será negociado a partir de agora.

As empresas brasileiras, de acor-
do com o presidente da IAI, terão a
oportunidade de participar do de-
senvolvimento e produção dos
dois aviões que serão entregues à
FAB. “O contrato com a FAB inclui
transferência de tecnologia para a
fabricação local de vários elemen-
tos, num grande pacote que bene-
ficiará empresas brasileiras.”

Os aviões comprados pela FAB
são do modelo Boeing 767-300
usados. “A IAI primeiro realiza a
conversão da aeronave para car-

gueiro para depois transformá-la
em aeronave de abastecimento”. As
aeronaves serão utilizadas em mis-
sões de reabastecimento em voo,
transporte estratégico de carga e
tropa e evacuação aeromédica.

A IAI não é fabricante de aerona-
ves de grande porte, mas faz a cus-
tomização de aviões usados, so-

bretudo o Boeing 767, conforme
especificações do cliente. Segundo
o presidente da IAI, uma das prin-
cipais vantagens desse trabalho de
conversão feito pela empresa é o
tempo rápido de entrega e o preço
da aeronave, que sai pela metade
do valor de uma nova, que custa
em torno de US$ 200 milhões.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. B1.




