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Empresa se unirá à Lockheed Martin para participar de licitação das Forças Armadas  
 
A Embraer se prepara para disputar, em parceria com a americana Lockheed Martin, um contrato 
inicialmente avaliado em US$ 600 milhões para fornecer aviões de vigilância para as Forças 
Armadas dos Estados Unidos. O negócio, anunciado ontem pelo Wall Street Journal e ainda não 
confirmado pelas empresas, é o resultado de uma estratégia cuidadosamente articulada pela 
fabricante brasileira nos últimos meses.  
 
O passo mais recente foi o anúncio da instalação de uma linha de montagem de aviões militares 
em Jacksonville, na Flórida. Em fevereiro, a Embraer foi recebida pela Associação do Exército dos 
EUA (Ausa), que reúne fornecedores habilitados pelo governo americano.  
 
No último congresso da entidade, na Flórida, a fabricante brasileira apresentou seus aviões ISR 
(sigla em inglês para inteligência, vigilância e defesa) - justamente os que devem ser oferecidos 
na parceria com a Lockheed.  
 
Na época, o presidente da Embraer nos EUA, Gary Spulak, lembrou que fornecedores americanos 
são responsáveis pelo equivalente a 70% do valor dos aviões ISR brasileiros. As normas 
americanas exigem que empresas locais tenham participação mínima de 50% nos negócios 
oferecidos por estrangeiras, na área de defesa.  
 
A Embraer pretende, com a Lockheed Martin, atender a uma demanda por aviões médios de 
vigilância e controle do espaço. A indústria americana produz dois tipos de aeronaves desse tipo: 
os grandes, pesados e caros jatos AWACS de grande raio de cobertura, e os pequenos bimotores 
eletrônicos, destinados ao monitoramento de pequenas áreas.  
 
O Emb 145 AEW&C, usado pela FAB na Amazônia, atua no nível intermediário, encaixando-se nas 
necessidades do programa de segurança interna e antiterrorismo dos EUA. A dotação 
orçamentária provisória para aquisição de 10 a 12 unidades é de US$ 600 milhões, mas o pedido 
pode crescer. 
 
Parceria com indústria americana cria conflito de interesses no País 
 
As duas empresas disputam contrato de US$ 700 milhões da Força Aérea Brasileira  
 
A associação da americana Lockheed Martin com a brasileira Embraer, para produzir aviões na 
Flórida e disputar encomendas do Pentágono cujo lote inicial é estimado em US$ 600 milhões, 
pode criar um conflito de interesses no âmbito de outro negócio, a compra de 12 a 24 novos caças 
supersônicos para a Força Aérea Brasileira (FAB) - um contrato avaliado em US$ 700 milhões, 
num primeiro momento.  
 
Nesta licitação internacional disputada por cinco fabricantes, as duas empresas, que 
provavelmente serão sócias nos Estados Unidos, se enfrentam na condição de concorrentes 
diretas. A Lockheed participa da licitação brasileira com a versão 50\52 do F-16 Falcon, sem 
garantias de fornecimento do conhecimento especializado para fabricação do avião.  
 
A Embraer, associada ao grupo francês Dassault, disputa a encomenda por meio de uma 
configuração específica, o Mirage 2000\Br, e oferece ampla transferência de tecnologia. 
Adversários, os dois grupos têm sido duros na troca de críticas às fragilidades e defeitos nos 
produtos e nas propostas do adversário. A conclusão do processo foi adiada para janeiro de 2004 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  



Há grandes interesses envolvidos na operação. No caso dos caças, o objetivo do Comando da 
Aeronáutica é construir no Brasil 108 supersônicos semelhantes aos selecionados pela 
concorrência FX - projetando para o fornecedor selecionado encomendas no valor de US$ 6 
bilhões formalizadas até 2007. 
 
O Estado de São Paulo - 13/6/2003 


