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OBJETIVO

O objetivo do presente estudo é a realização de 
um amplo mapeamento do segmento de platafor-
ma aeronáutica militar da Base Industrial de Defesa 
(BID) brasileira, que possibilite apresentar uma vi-
são sistêmica da competitividade deste segmento 
industrial, destacando a capacidade produtiva e 
tecnológica de suas empresas e a relação destas 
empresas com as políticas públicas. Cabe destacar 
que esta análise tem como pano de fundo a inser-
ção deste segmento industrial no contexto inter-
nacional. Como resultado final, busca-se oferecer 
elementos que contribuam para a elaboração de 
proposições de políticas públicas que visem maior 
capacitação e expansão do segmento de plataforma 
aeronáutica militar.

CONTEXTO MUNDIAL

Padrão de concorrência

O caráter estratégico das aeronaves utilizadas na 
linha de frente demanda destas um desempenho tec-
nicamente superior ao dos seus reais ou potenciais 
oponentes, enquanto as aeronaves de apoio necessi-
tam incorporar avanços tecnológicos que as tornem 
mais robustas para suportar o emprego militar. Desta 
maneira, o padrão de concorrência do segmento de 
plataforma aeronáutica militar está centrado na con-
tínua e crescente introdução de inovações.

Entretanto, somente as grandes empresas reú-
nem as condições técnicas e financeiras necessárias 
para fazer frente aos elevados custos e às incertezas 
inerentes a este processo concorrencial. Assim, as 
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empresas vêm buscando não apenas expandir, mas, 
também, diversificar suas atividades, particularmente 
por meio das operações de fusões e aquisições (F&A) 
e da constituição de alianças estratégicas.

Como resultado, observa-se um intenso pro-
cesso de concentração da estrutura empresarial do 
segmento aeronáutico militar, acompanhado por um 
aprofundamento de relações entre as grandes em-
presas resultantes deste processo e os respectivos 
Estados nacionais.

Mercado mundial

O Estado é o principal, senão o único, comprador 
para a maioria das categorias de plataformas aero-
náuticas de emprego militar. Neste sentido, a deman-
da por essas aeronaves é determinada, essencialmen-
te, por fatores estratégicos e, secundariamente, por 
critérios econômicos. 

O mercado mundial de plataforma aeronáutica 
militar apresentou despesas de aproximadamente 
US$ 190 bilhões, em 2009, representando 54% de 
todas as receitas da indústria aeronáutica mundial. 
Quase 40% destes gastos foram desembolsados na 
aquisição de plataformas aeronáuticas militares, 32% 
em serviços de manutenção (

l – MRO), 17% em sistemas embarcados e 12% 
em motores.

Por questões estratégicas, a demanda é atendida 
prioritariamente pela produção local, de modo que os 
países que são grandes consumidores de aeronaves 
militares, também são grandes produtores. Constata-
se uma elevada concentração dos gastos nos Estados 
Unidos, que respondeu por 49% da demanda mundial 
em 2009.

De maneira geral, por conta do seu caráter estra-
tégico, apenas uma pequena parcela da produção to-
tal é destinada às vendas externas. Além disso, quan-
to mais estratégica é a plataforma aeronáutica militar, 
menor a proporção de sua produção que é vendida no 
mercado internacional.

As exportações de aeronaves militares estão di-
retamente relacionadas com a estratégia e o poder 
dos Estados produtores. Em 2010, 80% das exporta-
ções estavam concentradas em cinco países: Estados 

Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Sendo 
que os Estados Unidos responderam por mais de 40% 
das vendas internacionais.

Os grandes players mundiais e os Estados 
nacionais

Apresentam-se, a seguir, as principais caracterís-
ticas das maiores fabricantes de aeronaves militares 
do mundo, a partir de dados relativos ao ano de 2012:

1. Posição de liderança na indústria mundial 
de defesa: entre as dez maiores empresas 
de defesa do mundo, sete eram produtoras 
de plataformas aeronáuticas. As dezenove 
fabricantes de aeronaves militares, listadas 
entre as cem maiores empresas da indústria 
bélica do mundo, responderam por 45,5% 
das receitas dessa indústria. 

2. Empresas de grande porte: apresentaram 
uma receita média de US$ 9,5 bilhões na 
área de defesa.

3. Diversificação dentro do segmento aeronáu-
tico: atuam em diferentes subsegmentos da 
indústria aeronáutica, visando à construção 
de novas vantagens competitivas. 

4. Atuação dual (militar e civil): a receita da venda 
de produtos de defesa representa, em média, 
pouco mais da metade do faturamento (56%).

5. Governança corporativa heterogênea: o mo-
delo de governança das grandes empresas 
aeronáuticas reflete a estrutura patrimonial 
predominante em cada país.

6. Caráter nacional: todos os grandes grupos 
fabricantes de plataformas aeronáuticas de 
emprego militar são empresas de controle 
nacional.

7. Concentrada em um único país: mais da 
metade das receitas obtidas pelas grandes 
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fabricantes de aeronaves militares estão reu-
nidas nas empresas estadunidenses.

8. Avanço do BRICS: as fabricantes de aerona-
ves militares desses países vêm apresentan-
do um desempenho muito acima da média, 
ao longo dos últimos anos, evidenciando um 
processo de catching up.

A participação estatal na indústria aeronáutica 
militar remonta às suas origens, mas nas últimas dé-
cadas, a exacerbação da concorrência oligopolista fez 
os Estados nacionais intensificarem sua participação. 

O poder de compra do Estado é o principal ins-
trumento de apoio às empresas do segmento de 
plataforma aeronáutica militar, seguido das políticas 
públicas de suporte ao desenvolvimento tecnológico, 
além dos incentivos à exportação. Na maioria dos pa-
íses, o Estado também vem coordenando o processo 
de consolidação da estrutura produtiva.

Constata-se que as grandes fabricantes de plata-
formas aeronáuticas e os respectivos Estados nacio-
nais apresentam uma relação cada vez mais próxima 
e complementar, podendo ser classificada como uma 
relação simbiótica.

PERFIL DAS FIRMAS DO SEGMENTO DE 

PLATAFORMA AERONÁUTICA MILITAR NO 

BRASIL

Estrutura produtiva

Entre 2003 e 2011, o segmento de plataforma ae-
ronáutica militar apresentou crescimento de 27% no 
número de empresas e 45% no número de funcionários. 
Esta ampliação da estrutura produtiva foi determinada, 
essencialmente, pela expansão dos investimentos re-
alizados pelo Ministério da Defesa (MD). Contudo, a 
crise de 2008 fez com que a maioria das empresas ado-
tasse uma estratégia conservadora, mesmo havendo a 
continuidade dos investimentos militares.

Em 2011, o setor compreendia 311 empresas e 
35 mil funcionários, indicando um porte médio de 114 
funcionários por empresa. Estes números mostram 

que o segmento aeronáutico militar responde por 
cerca de 40% das empresas e 25% dos funcionários 
da Base Industrial de Defesa brasileira.

A indústria aeronáutica brasileira apresenta uma 
estrutura produtiva concentrada e estratificada, com 
uma grande empresa líder – a Embraer – no topo da 
cadeia produtiva, liderando um amplo e diversificado 
conjunto de fornecedores. Entre 2005 e 2011, ob-
servou-se a diminuição na participação das microem-
presas (22%, em 2011), a manutenção da parcela das 
pequenas empresas (56%) e a ampliação do número 
de empresas de médio (18%) e grande porte (3%) no 
total de firmas do segmento.

A instalação de unidades produtivas no Brasil por 
parte dos parceiros de risco da Embraer e a expansão 
das empresas de pequeno porte, transformando-as 
em empresas maiores, explicam o robustecimento da 
estrutura produtiva da indústria aeronáutica militar 
brasileira. Apesar desta expansão, a baixa participa-
ção dos fornecedores de primeiro nível, particular-
mente de empresas nacionais, continua sendo uma 
das principais deficiências da estrutura produtiva 
desta indústria.

O segmento aeronáutico militar abrange um 
amplo e diversificado conjunto de atividades eco-
nômicas. Estas atividades indicam: i) destacada 
competência no desenvolvimento e na produção 
de aeronaves; ii) elevada capacitação nas ativida-
des metalmecânicas; iii) significativa competência 
nas atividades de serviços de engenharia; iv) difi-
culdade para avançar no desenvolvimento de novos 
materiais, particularmente nos materiais compos-
tos; v) pequena participação das atividades relacio-
nadas com as tecnologias da informação e comu-
nicação (TICs); e vi) crescimento das atividades de 
manutenção e reparação de aeronaves, mas com 
participação muito inferior à observada em âmbito 
internacional.

A região Sudeste congrega mais de 90% das em-
presas do segmento, em sua quase totalidade con-
centradas no cluster aeroespacial de São José dos 
Campos (SP), onde se encontram instaladas a sede e 
as principais unidades produtivas da Embraer, além do 
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA).
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Recursos humanos

O segmento aeronáutico militar é intensivo 
em tecnologia, demandando mão de obra altamen-
te qualificada. O primeiro e principal centro de for-
mação de profissionais especializados é o Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), constituído em 
1950. Atualmente o ITA vem passando por um amplo 
processo de ampliação e reestruturação.

Em 2011, a escolaridade média dos funcionários 
do segmento aeronáutico foi de onze anos de estu-
do. A proporção de profissionais com ensino superior 
completo era de 31,6%, sendo que 8,4% do total de 
funcionários era formada por engenheiros e 2,9% por 
profissionais de caráter tecnológico – que ocupam 
funções nas atividades inovativas das empresas.

A massa salarial e o número de pessoal ocupa-
do apresentaram crescimento médio anual de 8,4% e 
9,8% — no período 2003-2008 – e de 0,3% e -2,3%, 
entre 2008 e 2011, evidenciando os impactos nega-
tivos da crise financeira internacional. Mesmo com a 
retração do número de empregados, a massa salarial 
se manteve, demonstrando a rigidez (comportamento 
anticíclico) dos salários. Ademais, os empregos extin-
tos em decorrência da crise, foram os de mais baixa 
qualificação, havendo uma manutenção dos funcio-
nários mais especializados.

Estado e políticas públicas

O poder de compra do Estado tem sido o prin-
cipal determinante do crescimento desta indústria. 
Os investimentos em novas plataformas aeronáuticas 
de emprego militar são gerenciados pela Comissão 
Coordenadora do Programa Aeronave de Combate 
(Copac) da Força Aérea Brasileira (FAB). Atualmente, 
os investimentos estão concentrados em quatro pro-
jetos estratégicos: F-X2, KC-390, KC-X2 e H-XBR. 
Também se destacam os programas de modernização 
de aeronaves realizadas pela FAB, pela Marinha do 
Brasil e pelo Exército brasileiro.

Como perspectiva de futuros investimentos, os 
programas de aquisição de novas aeronaves listados no 
Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa (PAED) 
estão estimados em R$ 55,1 bilhões, para as próximas 

duas décadas. Apenas os contratos recém-assinados de 
aquisição do caça Gripen NG e do avião de transporte 
KC-390, possuem um valor de R$ 20 bilhões.

As demandas públicas para as atividades de cus-
teio realizadas pelo MD apresentaram uma grande 
expansão entre 2006 e 2012. Este acréscimo pode 
ser parcialmente explicado pelos programas de ma-
nutenção das aeronaves militares e pela ampliação 
do emprego das Forças Armadas em atividades de 
treinamento e apoio. Porém, em 2013, observou-se 
uma grande retração destes gastos em decorrência 
das severas restrições orçamentárias.

O governo federal vem estabelecendo progra-
mas específicos para promover o desenvolvimento 
tecnológico da indústria aeronáutica brasileira, com 
destaque para os fundos setoriais administrados 
pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Na 
modalidade de apoio direto à inovação, entre 2003 
e 2008, foram aprovados 59 projetos, de 21 empre-
sas, no valor de R$ 284,3 milhões. Na modalidade de 
apoio indireto, foram contabilizados 127 projetos de 
22 empresas, no valor de R$ 93,3 milhões. A quase 
totalidade dos projetos visava atender objetivos es-
pecíficos relacionados com as próprias áreas de atua-
ção das empresas demandantes e, apenas em alguns 
casos, tinha como objetivo à construção de tecnolo-
gias inovadoras.

No ano de 2013, foi lançado o Inova Aerodefesa, 
uma iniciativa conjunta, com recursos da Finep e do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), visando elevar o volume de finan-
ciamento público para um patamar condizente com 
os desafios das indústrias aeroespaciais e de defesa. 
Em 2014, foram divulgados os primeiros resultados, 
prevendo-se investimentos de R$ 8,6 bilhões em 91 
planos de negócios de 64 empresas. Contudo, os va-
lores não reembolsáveis estão estimados em menos 
de R$ 300 milhões.

No apoio às exportações, o governo federal utili-
za basicamente três instrumentos: drawback, BNDES 
Exim e Proex. Estes instrumentos, particularmente 
os dois últimos, estão concentrados em um número 
muito restrito de empresas, mas são fundamentais 
para que as grandes fabricantes de aeronaves dispu-
tem as concorrências internacionais em igualdade de 

BID.indb   724 13/06/16   16:43



 Sumários Executivos 725

condições. Além do apoio às exportações, o BNDES 
também possui importantes linhas de crédito para fi-
nanciar os investimentos das empresas do segmento 
(Programas de Sustentação do Investimento – PSI), 
com destaque para o PSI Inovação Tecnológica e o 
PSI Proengenharia.

Cabe ainda destacar que nenhuma das empre-
sas do segmento aeronáutico militar é estatal, mas o 
governo federal tem a capacidade de influenciar nas 
decisões da empresa líder do segmento, a Embraer, 
por meio de uma golden share.

Inserção externa

A indústria aeronáutica brasileira apresenta uma 
ativa inserção no mercado internacional, evidencian-
do-se uma elevada correlação entre exportações e 
importações. Isto resulta do fato do segmento não 
produzir importantes sistemas e componentes, ne-
cessitando importá-los, de maneira que uma am-
pliação das exportações resultará, necessariamente, 
em um aumento das importações. Contudo, como a 
indústria brasileira se concentra nas etapas de maior 
valor agregado – projeto, desenvolvimento e integra-
ção das aeronaves – o segmento é estruturalmente 
superavitário. 

Entre 2008 e 2013, os produtos de alta e média 
intensidade tecnológica, essencialmente aeronaves, 
foram responsáveis por 98% das exportações brasi-
leiras do segmento. Somente a Embraer vem respon-
dendo por cerca de 90% das exportações do segmen-
to. A despeito desta concentração, em 2011, cerca de 
um terço das empresas realizou alguma exportação, 
mas a maioria delas em volumes insignificantes. Por 
outro lado, 51% das empresas do segmento efetua-
ram importações neste período.

O fluxo comercial do segmento, entre 2003 
e 2013, foi marcado por três períodos distintos: i) 
2003-2008, expansão dos volumes negociados; ii) 
2009-2010, drástica queda do volume de negó-
cios por conta da crise financeira internacional; e iii) 
2011-2013, lenta retomada do crescimento do fluxo 
comercial.

As importações realizadas pela indústria aero-
náutica brasileira estão concentradas nos Estados 

Unidos, que responderam por 71,7% desse volume, 
entre 2008 e 2013. Pelo lado das exportações, ob-
serva-se uma maior diversificação, mas os Estados 
Unidos também são os maiores importadores, adqui-
rindo cerca de 30% dos produtos aeronáuticos bra-
sileiros vendidos no exterior, seguido da China que 
adquiriu quase 10% do total. 

Inovação

Dado que o padrão de concorrência da indústria 
aeronáutica militar está assentado na incorporação 
de inovações tecnológicas, a capacidade de inovar é 
o elemento fundamental para manutenção e constru-
ção de vantagens competitivas. Cabe destacar que 
a origem da moderna indústria aeronáutica brasilei-
ra está assentada no Centro Técnico de Aeronáutica 
(CTA), criado em 1947, e que continua tendo um 
papel-chave no desenvolvimento tecnológico do 
segmento.

De acordo com os dados da Pesquisa Industrial 
de Inovação Tecnológica (Pintec), entre 2000 e 2008, 
houve uma grande evolução do número de empre-
sas inovadoras, que passou de 31 para 55. Porém de 
2008 para 2011 observou-se uma redução para 41 
empresas inovadoras, por conta da crise financeira 
internacional.

O elevado esforço inovador do segmento aero-
náutico vem se refletindo nos crescentes gastos em 
atividades relacionadas à inovação, que passaram de 
R$ 445 milhões, em 2000, para 1,4 bilhão, em 2011. 
Deste último montante, R$ 640 milhões, ou 45% dos 
recursos, foram destinados às atividades de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D).

A taxa de inovação do segmento aeronáutico mi-
litar vem se mostrando bem acima da taxa de inovação 
observada para o conjunto da indústria. Em 2011, 51% 
das empresas aeronáuticas contra 35% das empresas 
industriais em geral realizaram alguma inovação.

As inovações de processo, em geral decorren-
tes da aquisição e introdução de novas máquinas e 
equipamentos, foram as que mais se ampliaram. No 
entanto, quando se analisam as inovações que re-
presentam novidade para o mercado, as inovações 
de produto se destacam. Além disso, a maioria das 
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inovações de produto foi originada nas próprias em-
presas. Nesse sentido, o principal diferencial inovati-
vo dessa indústria está concentrado no lançamento 
de novos produtos, particularmente novas aeronaves.

Constata-se, entretanto, que essas capacitações 
tecnológicas mais elevadas estão concentradas em 
alguns poucos projetos estratégicos, comandados 
por um número ainda mais restrito de empresas. Não 
obstante, este é o padrão da dinâmica das atividades 
inovativas do segmento aeronáutico militar em âmbi-
to mundial.

Participação do capital estrangeiro

O número de empresas do segmento aeronáu-
tico militar com participação estrangeira no capital é 
relativamente pequeno, respondendo por cerca de 
10% do número de empresas entre 2003 e 2011. 
Neste último ano, estas empresas contabilizavam 
12% dos funcionários e 13% da massa salarial.

Apesar da pequena participação, as subsidiárias 
estrangeiras ocupam uma posição de destaque no 
conjunto da indústria aeronáutica brasileira. Em ge-
ral estas empresas possuem uma dimensão um pouco 

maior que as empresas nacionais, sendo que 40% de-
las são classificadas como empresas de médio porte. 

A participação das subsidiárias estrangeiras no 
número de empresas que exportaram, entre 2003 e 
2011, foi de 24,2%, enquanto nas importações esta 
participação foi de 17,5%. Por outro lado, as subsidiá-
rias estrangeiras responderam por apenas 4% dos va-
lores exportados e por 19% dos valores importados.

Outro destaque das empresas com capital estran-
geiro é a maior qualificação dos recursos humanos, 
dado que praticamente metade dos funcionários pos-
sui ensino superior. Por conta disso, o salário médio 
das empresas com participação de capital estrangeiro 
era 2,4 vezes maior. Contudo a participação de en-
genheiros e profissionais de caráter tecnológico nas 
empresas de capital estrangeiro é cerca de metade da 
observada no conjunto das empresas do segmento, 
evidenciando uma menor proporção de atividades de 
P&D desenvolvidas internamente. 

Na maioria dos casos, as empresas de capital es-
trangeiro atuam como fornecedoras de primeiro e se-
gundo nível ou como prestadoras de serviço de MRO. 
Existe ainda o caso particular da Helibras, a única fa-
bricante de helicópteros do país.
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