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Introdução

Fonte: AeroDynamic Advisory & Teal Group Corporation. The Global Aerospace Industry, 16 July 2018

“O setor de A&D colabora para o desenvolvimento do país,

posto que a aplicação de tecnologias inovadoras ocorre de

forma transversal nas esferas militar e civil, e o produto final,

uma aeronave, tem alto valor agregado para exportação.”



Introdução

Fonte: AeroDynamic Advisory & Teal Group Corporation. The Global Aerospace Industry, 16 July 2018

Trinta maiores países do setor industrial de aeroespaço (2017)



Introdução

� Caráter internacional da demanda - produtos e matéria-prima

� Uso intensivo de capital financeiro - longos ciclos de payback

� P,D&I de novas tecnologias - paradigma fundamental

(economia de combustível, restrições ambientais e de

segurança)

� Alta especialização e remuneração de sua mão de obra

� Cadeia produtiva internacionalizada

� Redução de custos e penetração em mercados emergentes -

assegurar novas vendas e manter a margem de participação

nesses mercados



A Indústria Aeroespacial no Brasil – Uma vocação nac ional

� Décadas de 1950-1970 – decisões governamentais pela

produção de aeronaves de uso civil

� Instituto Tecnológico de Aeronáutica – 1950 e Embraer – 1969

� Fim da década de 1970 – criação da Helibrás, controlada pela

iniciativa privada (Aerospatiale e Aerofoto Cruzeiro) e pelo

poder público (estado de Minas Gerais)

� Forte apoio financeiro governamental à Embraer, até sua

privatização em 1994

� Atualmente, cerca de 50 empresas atuando no setor, além de

20 fabricantes de aeronaves experimentais ou leves e

desportivas



A Indústria Aeroespacial no Brasil

� O país é capaz de projetar e produzir desde pequenas

aeronaves até jatos comerciais de médio porte (até 130

assentos), helicópteros, jatos executivos e aeronaves de

combate

� Embraer responde por cerca de 70% dos 22 mil empregos do

setor

� Embraer e Helibrás tem seus principais fornecedores no

exterior e empregam praticamente as mesmas cadeias de

fornecedores que seus concorrentes, com possibilidade de

parcerias de risco

� Mercado global exige internacionalização e quadro atual

justifica as associações recentes de OEMs

(Bombardier/Airbus, Embraer/Boeing(?))



Desafios no fortalecimento da cadeia produtiva

� Número reduzido de empresas - majoritariamente MPMEs

� Insuficiente capacidade financeira e de gestão para atuarem

como parceiras de risco

� Restrições ao acesso à matéria-prima importada,

especialmente dadas as aquisições de pequenas quantidades

� Carga tributária e exigências de controle impostas pelos órgãos

fiscalizadores

� Inserção internacional limitada, apesar reconhecimento da

qualidade de seus produtos e certificação da Agência Nacional

da Aviação Civil (ANAC) que tem acordo bilateral com suas

contrapartes americana Federal Aviation Administration (FAA)

e europeia European Aviation Safety Agency (Easa)



Desafios no fortalecimento da cadeia produtiva 

� Iniciativas temporárias de apoio financeiro para P,D&I – FIP-

Aeroespacial, Inova Aerodefesa, e Lei do Bem (Lei 11.196/05)

� Inexistência de órgão governamental específico de apoio ao

setor para coordenar os investimentos, demandar estudos,

pesquisas, protótipos etc. (p.ex.: NASA, DARPA, METI )

� Ausência de política pública (política industrial) para o setor

aeroespacial, com pouca disponibilidade de recursos não

reembolsáveis

� Reduzida capacidade de investimentos do Estado brasileiro,

em especial no reaparelhamento das FFAAs

� Processo de orçamento (OGU) anual autorizativo, em oposição

às necessidades plurianuais e determinativas dos fornecedores



E a concorrência?.... 

� Estabelecimento/fortalecimento de um supercluster científico e industrial

de IA em Montreal, Canadá

� Previsão orçamentária para o período 2017-2018 do Governo Federal

(US$ 710 MM) e da Província de Québec (US$ 74 MM), distribuídos por

cinco anos

� Articulação, por meio da Aero Montreal (fórum estratégico), das indústrias,

escolas técnicas, universidades e centros de pesquisa no apoio ao

desenvolvimento regional do cluster

� Perspectiva de intensa produção aeroespacial (backlog) a requerer uma

maior conectividade simultânea entre os membros da cadeia produtiva nos

processos de design e fabricação dos produtos (em especial as aeronaves)

� Manutenção e criação de empregos – paradigma do setor



Obrigado!!

facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes
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