
CAPÍTULO 4

SISTEMA DE INOVAÇÃO NO SETOR AERONÁUTICO: 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

Zil Miranda1,2

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é identificar os principais pilares que sustentam o sistema 
de inovação no setor aeronáutico brasileiro e discutir suas limitações e potencialidades. 
Tendo como referência o levantamento de informações sobre a infraestrutura 
científica e tecnológica disponível no país, realizado a partir de uma articulação 
entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) e o Ipea, nossas preocupações se voltam para as instituições que 
fazem parte desse sistema, dado o papel-chave que desempenham na sustentação da 
produtividade e competitividade da Embraer, empresa líder desse segmento no país. 

A indústria aeronáutica é considerada um ativo estratégico exatamente por 
gerar e se apoiar em uma engenharia altamente qualificada, base essencial de todo 
processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Ao mesmo tempo, por sua 
natureza, essa indústria é obrigada a atuar permanentemente na fronteira tecnológica, 
seja para absorver, criar ou demandar inovações em um amplo espectro de 
equipamentos e produtos. Não por acaso, são poucos os países em todo o mundo 
que ousaram desenvolver e controlar essa indústria. O Brasil, até recentemente 
(início dos anos 2000), ocupava posição diferenciada entre os países emergentes, 
por conta da Embraer e de seu entorno. 

O impacto nos mercados interno e externo dessa indústria – por exemplo, 
em termos de geração de empregos qualificados e exportações – tem servido como 
justificativa para os mais distintos governos desenvolverem um verdadeiro arsenal 
de programas e políticas públicas de apoio, direto ou indireto, concedido às 
empresas desse setor, tais como compras governamentais, financiamento subsidiado e 
subvenções de vários tipos que se mesclam a uma malha de incentivos às atividades 
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de pesquisa e desenvolvimento (P&D), no setor público e no privado. Nesse cenário, 
universidades e centros de pesquisa assumem um papel de destaque, tanto em termos 
de formação de pessoal qualificado para a indústria, quanto no desenvolvimento de 
pesquisas e de avanços efetivos para a construção e manutenção de aeronaves, 
peças, componentes e sistemas de controle.

Selecionamos dois casos emblemáticos da indústria mundial (Estados Unidos 
e Canadá) como referência para situar o caso brasileiro. A indústria estadunidense, 
por se destacar como a mais integrada e completa, e a canadense, na condição de 
concorrente direta da Embraer. A identificação de algumas dimensões-chave do 
sistema de inovação que sustentam a competitividade da indústria aeronáutica nesses 
dois países serve de guia para a discussão das fragilidades, virtudes, potencialidades 
e perspectivas da situação brasileira no setor. 

Este estudo está organizado do seguinte modo: i) introdução; ii) caracterização 
do mercado aeronáutico e indicação de algumas tendências do setor; iii) apresentação 
das principais características do sistema de inovação no setor aeronáutico dos 
Estados Unidos e do Canadá; iv) exposição das principais características do sistema 
de inovação no setor aeronáutico do Brasil; e v) considerações finais.

2 O MERCADO AERONÁUTICO E ALGUMAS TENDÊNCIAS PARA O SETOR

2.1 O mercado aeronáutico global

O mercado aeronáutico no mundo é dominado por poucas empresas. Na aviação 
civil, destacam-se quatro grandes players: os Estados Unidos, com a Boeing; 
países europeus, com a Airbus; o Canadá, com a Bombardier; e o Brasil, com a Embraer. 
Os dois primeiros rivalizam no segmento de grandes aeronaves (acima de 120 
passageiros), enquanto os dois últimos disputam palmo a palmo o segmento de 
menor porte dos jatos regionais (aviões com até 120 assentos). Já o mercado de 
defesa, embora mais diversificado, também tem nos Estados Unidos e na Europa 
os maiores conglomerados dessa indústria.3

Uma breve caracterização da dinâmica do mercado aeronáutico global, 
considerando as cem maiores empresas do setor aeroespacial e defesa,4 revela uma 
indústria com US$ 719 bilhões de receita e lucro operacional de US$ 66 bilhões, 
em 2013, respectivamente, 4% e 10% acima dos volumes alcançados no ano anterior, 

3. No que tange aos fornecedores, a dispersão é um pouco maior, posto que as empresas atuam ancoradas em uma 
rede global, organizada por níveis de complexidade. Mas também neste caso os produtos com maior conteúdo tecnológico, 
como as turbinas, são fabricados por um número restrito de empresas, em geral de países mais desenvolvidos.
4. Embora o foco deste estudo seja o setor aeronáutico, as estatísticas internacionais costumam apresentar os dados 
para a indústria aeronáutica e espacial agregados, o que demonstra o alto grau de integração desses setores. 
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segundo estimativas da PricewaterhouseCoopers (PwC, 2014).5 Diferentemente 
do que se observou no mercado de defesa,6 o segmento comercial manteve-se em 
alta e puxou os resultados positivos registrados. Somente os pedidos por grandes 
aeronaves atingiram o número recorde de 2.858 unidades em 2013, ficando pelo 
terceiro ano consecutivo acima das 2 mil encomendas. As empresas Airbus e Boeing 
dividem esse mercado, com vantagem para a empresa europeia, que há mais de 
uma década alcança recordes de produção e detém a maior carteira de pedidos 
de aeronaves nesse segmento.7 

Um estudo de 2013 da Boeing confirma a curva ascendente que experimenta 
o segmento da aviação comercial, e destaca como um dos fatores importantes 
desse dinamismo, o crescimento das economias emergentes, sobretudo na Ásia e 
no Oriente Médio. Suas projeções apontam ainda para um cenário favorável no 
longo prazo, com taxas de crescimento médio do setor em torno de 5% ao ano (a.a.) 
até 2032. Nos próximos vinte anos, o estudo estima a entrada em circulação de 
aproximadamente 35 mil novas aeronaves de passageiros e cargueiros, um mercado 
avaliado em mais de US$ 4,5 trilhões.8 

A tabela 1 apresenta projeções otimistas para todos os tamanhos de aeronaves, 
inclusive para os jatos regionais produzidos pelo Brasil, cuja demanda futura é 
estimada em cerca de US$ 80 bilhões. Por esse levantamento, a indústria brasileira 
tem no horizonte um mercado crescente, com forte demanda por seus produtos 
e serviços. Sua competitividade, porém, estará sendo testada permanentemente, 
uma vez que, além dos rápidos avanços tecnológicos, terá de equacionar as novas 
restrições ambientais e energéticas em um ambiente de concorrência cada vez mais 
acirrada, principalmente com a entrada de novos fabricantes baseados na China, 
no Japão e, eventualmente, na Rússia.

5. O mercado global da indústria aeroespacial e de defesa teria movimentado um total de US$ 1,1 trilhão em 2013, 
67% desse valor referente ao mercado militar – segundo informações do Datamonitor (2014).
6. Sofreu de modo peculiar os efeitos da crise econômica mundial, com diminuição expressiva dos investimentos dos 
Estados Unidos, cujo orçamento representa cerca de 50% do dispêndio mundial (PwC, 2014).
7. Em dezembro de 2013, a Airbus acumulava US$ 809 bilhões em pedidos, e a Boeing, US$ 374 bilhões. Foi o maior 
volume já registrado por ambas as companhias (PwC, 2014).
8. É importante enfatizar que, para além do aumento no número de passageiros, especialmente nos mercados emergentes, 
a ampliação da demanda por novas aeronaves também é motivada pelas melhorias que vêm sendo realizadas nos 
equipamentos, como a maior eficiência energética dos motores, e cujo impacto no desempenho econômico e financeiro 
das companhias aéreas é bastante significativo. Sob esse aspecto, vale registrar que os novos modelos prometem uma 
economia de combustível de pelo menos 70% em 2025, quando nas últimas cinco décadas os motores aeronáuticos 
conseguiram melhorar a performance em torno de 49% (ou 1% a.a.). Ou seja, se as projeções se concretizarem, haverá 
um grande avanço na próxima geração de aeronaves (PwC, 2014).
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TABELA 1 
Demanda por aeronaves até 2032

Tamanho
Aeronaves em operação

(2012)
Demanda por aeronaves 

(2032)
Novas aeronaves

(2032)
Valor 

(US$ bilhões)

Grande porte 780 910 760 280

Médio porte 1.520 3.610 3.310 1.090

Pequeno porte 2.310 5.410 4.530 1.100

Corredor único 13.040 29.130 24.670 2.290

Jatos regionais 2.660 2.180 2.020 80

Total 20.310 41.240 35.280 4.840

Fonte: Boeing (2013).

Nessa perspectiva, é essencial que a indústria brasileira eleve o patamar de 
sua competitividade, condição para aproveitar a janela de oportunidades vislumbrada 
para o próximo período. A ampliação da participação do Brasil no mercado 
aeronáutico global exigirá esforços redobrados para uma indústria que opera em 
desvantagem nas modalidades de apoio que recebe (ABDI, 2014), e que está obrigada 
a enfrentar concorrentes de porte concentrados nas economias avançadas, como 
mostra o gráfico 1. 

GRÁFICO 1
Participação dos países no mercado aeronáutico global (2010)
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Fonte: PwC (2012). 

Como se vê, o Brasil aparece entre os dez primeiros colocados nesse ranking 
mundial de 2010, mas com uma participação ainda tímida, de 2%. Os Estados 
Unidos continuam desempenhando, de longe, o papel principal na indústria  
aeronáutica global, com cerca de 50% do mercado, seguidos pelos países europeus. 
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Esses números refletem a existência de empresas de ponta nos países líderes, 
que contam com modalidades diversas de incentivo, com engenharia sofisticada, 
capacidade de manufatura, com sinergia com os centros produtores de tecnologia 
em vários campos de conhecimento, com infraestrutura de pesquisa avançada e 
forte apoio do Estado. 

Com efeito, como o foco deste trabalho reside nos sistemas de inovação, é 
importante apresentar como se estruturam os mecanismos de geração tecnológica 
que dão suporte a essa indústria, como buscaremos fazer mais adiante tomando como 
referência os Estados Unidos e o Canadá. Dessa maneira, será possível contribuir 
para um debate no Brasil orientado a identificar deficiências e gargalos passíveis de 
serem superados por um conjunto de políticas públicas em articulação estreita com 
o setor privado, de modo a elevar a competitividade do setor na cena internacional. 
Antes de passarmos a esse debate, vejamos algumas tendências que vêm emergindo 
no setor, sobretudo nos Estados Unidos, e que deverão nortear tanto as atividades 
de pesquisa futuras como a forma como se organizam os sistemas de inovação. 

2.2  Tendências da indústria aeronáutica e a importância das iniciativas de 
apoio à geração e difusão de tecnologias e conhecimento 

Três gigantes da indústria aeronáutica norte-americana – Lockheed Martin,  
Northrop Grumman e Boeing –, com especial apoio de agências públicas, se 
preparam aceleradamente para projetar e fabricar uma nova geração de aviões 
previstos para serem apresentados em 2025 (Nasa, 2011). Os parâmetros atualmente 
em debate pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos representam enormes 
desafios para a indústria. Destacam a necessidade premente de aprofundamento 
da articulação das empresas com grandes centros de pesquisa, a promoção de 
mudanças de qualidade na formação e competência de um novo estrato de engenheiros 
e técnicos, e as alterações profundas na readequação da infraestrutura de P&D. 

A produção de novos aviões com sensível diminuição do uso de combustíveis, 
com redução drástica do nível de ruído e de emissão de poluentes, associada a 
padrões estritos de segurança e conforto, indicam uma verdadeira reviravolta na 
maneira de se conceber, produzir e utilizar uma aeronave. Os novos indicadores 
apresentados pela Environmentally Responsible Aviation/National Aeronautics 
and Space Administration (ERA Project/Nasa) sugerem alterações radicais para 
viabilizar, entre outras: i) redução de 71 decibéis abaixo da norma atual de ruído, 
o que fará com que o ruído de um avião decolando ou pousando não possa ir além 
dos limites do aeroporto; ii) diminuição de 75% em relação ao padrão atual para 
as emissões de óxidos de nitrogênio, de modo a melhorar a qualidade do ar em 
torno dos aeroportos e reduzir impactos no meio ambiente; e iii) queda de 70% 
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no consumo de combustível, capaz de reduzir a emissão de gases que interferem 
no efeito estufa e o custo das viagens aéreas (Nickol, [s.d.]).9

Todo um arsenal de tecnologias radicais e incrementais, novas ou adaptadas, 
já está sendo mobilizado para viabilizar a concretização dessa nova geração de aviões. 
Nos Estados Unidos, a busca por simuladores e turbinas de alto desempenho; 
materiais inteligentes; compósitos; softwares; uso de recursos da lógica difusa para 
controle de processos industriais; sistemas de automação e de gerenciamento de 
tráfego; e por otimização de recursos técnicos para viabilizar o short take-off and 
landing (decolagem e pouso em aeroportos menores), além de exigir alto investimento, 
requer mudanças estruturais na rede de produção de conhecimento novo e nos 
processos de manufatura avançada. 

Em outras palavras, o sistema de inovação dos Estados Unidos vinculado ao 
complexo aeronáutico é atualmente alvo de intensa pressão por mudanças, uma 
vez que a competitividade do setor guarda relação estreita com sua capacidade de 
gerar resultados concretos para a manutenção dessa indústria na liderança mundial. 

Nesse sentido, a rede de instituições públicas e privadas – com suas empresas, 
centros de ensino de pesquisa, organizações estatais, agências reguladoras e 
um conjunto de leis, regras e normas – que interfere, direta ou indiretamente, na 
atividade inovadora nos Estados Unidos, procura hoje se reinventar para dar conta 
dos desafios já vislumbrados.10 

A literatura especializada apoia transformações desse porte, uma vez que a 
diversificação do tecido industrial e a construção de novas vantagens competitivas 
indicam que o suporte às atividades de P&D, o estímulo à criação de novas 
competências e à geração de conhecimento são fatores decisivos para a elevação 
da competitividade das empresas (Fagerberg e Godinho, 2006). Nos termos de 
Mazzoleni e Nelson (2007), o foco no desenvolvimento endógeno de novas competências 
e na geração de inovações tecnológicas é parte constitutiva da infraestrutura 
institucional necessária à elevação da competitividade, seja para a ampliação da 
fronteira do conhecimento, seja para os processos de catching up,11 em geral mais 
presentes em países emergentes como o Brasil.

9. Os esforços do Canadá, com o Greener Aircraft Catalyst Project, assim como o Programa Clean Sky, da 
Comunidade Europeia, caminham na mesma direção. Mais informações sobre os respectivos projetos podem ser obtidas em:  
<http://goo.gl/9iNvaq>; e <http://www.cleansky.eu/>. No caso do programa estadunidense, ver <http://goo.gl/M4iApF>.
10. A série de programas em andamento sinalizam esse dinamismo, como o Next Generation Air Transportation  
System (NextGen), cuja proposta é transformar o sistema de tráfego aéreo dos Estados Unidos, articulando-se, para 
tanto, com instituições como a Federal Aviation Administration (FAA), o Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
e a Nasa, além de empresas e associações.
11. Nesse contexto, pode ser entendido como o processo de redução (e mesmo de superação) do atraso ou da distância 
tecnológica entre países.

http://www.cleansky.eu/
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Com efeito, a indústria aeronáutica, além de contar tradicionalmente com 
o suporte direto de seus governos nacionais, dada sua dependência tecnológica 
em diferentes campos do conhecimento, ainda se beneficia de modalidades de 
apoio cruzado, que não são facilmente identificáveis, como, por exemplo, as 
encomendas tecnológicas praticadas intensamente no setor espacial e que geram 
transbordamentos relevantes para todo o complexo aeronáutico. Em que pesem 
as dificuldades para um mapeamento exaustivo das iniciativas que sustentam o 
setor, especialistas há tempos reconhecem a influência das políticas públicas nos 
processos de inovação tecnológica dessa indústria. Apenas para ilustrar, Mowery 
e Rosemberg (1983) registraram a ampla utilização de instrumentos de apoio 
de Estado entre os países fabricantes, em geral justificada: i) pela necessidade de 
investir na segurança e soberania nacional; ii) pela qualidade dos empregos gerados; 
iii) pelo potencial de desenvolvimento tecnológico; e iv) pelo alto volume de 
dispêndios em P&D, dificilmente alcançável sem o compartilhamento dos riscos 
e custos com o setor público. 

Em síntese, dada a alta complexidade, os elevados gastos em P&D e o 
elevado risco de suas operações, o setor aeronáutico é marcado em todo o mundo 
por um número pequeno de grandes empresas,12 todas intensivas em engenharia, 
e beneficiárias, como regra, de vigoroso apoio governamental. Trata-se também 
de uma indústria intensa e extensivamente regulamentada e dependente de rigorosos 
processos de certificação, assim como de políticas de energia, ambiental e de 
segurança. Outra característica distintiva dessa indústria é a sua atuação em 
mercados voláteis e de alta instabilidade, uma vez que o ritmo global da economia 
e a dinâmica das economias nacionais interferem no desempenho da indústria, a 
começar pelo número de passageiros e viagens aéreas, assim como pela saúde das 
empresas de logística e de transporte aéreo, com impactos diretos e indiretos sobre 
o investimento, o planejamento e a produção efetiva do setor.13

Essa malha interdependente de condicionantes ajuda a entender por que um 
século após o desenvolvimento das primeiras aeronaves ainda permanece baixo o 
número de países que dominam a arte de projetar, fabricar e comercializar aviões. 

Nas páginas seguintes, as atenções são voltadas para os casos dos Estados 
Unidos e do Canadá, em virtude de sua importância na cena industrial e da 
concorrência direta com o Brasil na aviação comercial. A ideia é oferecer um 
panorama de como se organiza o sistema de inovação nesses países, em termos das 
principais empresas, instituições e programas que sustentam o setor aeronáutico, 
no intuito de extrair lições para o caso brasileiro. 

12. As chamadas fabricantes originais de equipamentos (OEM, na sigla em inglês), como a Embraer.
13. De acordo com a associação das companhias áreas (International Air Transport Association – Iata), a crise internacional 
de 2008, por exemplo, acarretou uma queda da ordem de US$ 82 bilhões na receita das empresas. No Brasil, os efeitos da 
crise no setor foram manifestados pela Embraer, que, em 2009, demitiu aproximadamente 4 mil funcionários.
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3  SISTEMA DE INOVAÇÃO NO SETOR AERONÁUTICO: COMPARAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

3.1 O caso dos Estados Unidos

A indústria aeronáutica desenvolveu-se na primeira década do século XX na  
Europa – particularmente na França, Alemanha e Inglaterra – e nos Estados Unidos.  
As encomendas militares durante a Segunda Guerra Mundial foram poderosa 
alavanca para a indústria norte-americana, que assumiu a liderança global desse 
mercado, com um robusto conglomerado de empresas, com destaque para a 
Boeing, que se construiu como o maior grupo mundial do setor: sua receita atual 
é de US$ 86,6 bilhões, seguida pela Lockheed Martin, referência no segmento de 
defesa, com US$ 45,4 bilhões. 

TABELA 2 
Receita das vinte maiores empresas do setor aeroespacial e de defesa (2013)

Empresa Sede
Receita  

(US$ milhões)
Empresa Sede

Receita  
(US$ milhões)

Boeing Estados Unidos 86.623 Finmeccanica Itália 21.292

Airbus França 78.692 Safran França 19.243

Lockheed Martin Estados Unidos 45.358 Thales França 18.850

United Technologies Estados Unidos 33.192 L-3 Communications Estados Unidos 12.629

General Dynamics Estados Unidos 31.218 Textron Estados Unidos 12.104

BAE Systems Inglaterra 26.380 Honeywell Aerospace Estados Unidos 11.980

Northrop Grumman Estados Unidos 24.661 Bombardier Aerospace1 Canadá 9.385

Rolls Royce Inglaterra 24.255 Precision Castparts Corp1 Estados Unidos 8.378

Raytheon Estados Unidos 23.706 Huntington Ingalls Estados Unidos 6.280

GE Aviation Estados Unidos 21.911 Embraer Brasil 6.235

Fonte: Adaptado de Delloite (2014). 
Nota: 1 Projeções.

Como se observa na tabela 2, é claro o domínio dos Estados Unidos no 
complexo aeroespacial e de defesa: das vinte empresas líderes mundiais, doze são 
estadunidenses. Trata-se de uma indústria altamente diversificada e integrada, 
que produz aviões comerciais e militares, helicópteros, turbinas, foguetes, mísseis, 
radares, satélites, equipamentos e sistemas de defesa, equipamentos eletrônicos de 
bordo e espaciais, veículos aéreos não tripulados, componentes avançados, além de 
prestar serviços de manutenção e reparos ao transporte aéreo. Seis estados norte-
-americanos concentram as atividades dessa indústria: Washington, Califórnia, 
Texas, Kansas, Connecticut e Ohio. Aglomerações menores podem ser encontradas 
também na Flórida, Georgia, Missouri e Alabama, enquanto no estado da Carolina 
do Sul está surgindo um novo polo, a partir de uma linha de produção da Boeing.
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A tabela 3 apresenta as vinte empresas do setor aeroespacial norte-americano 
com melhor desempenho financeiro em 2013.

TABELA 3 
Vinte empresas norte-americanas do setor aeroespacial com melhor desempenho 
financeiro – 2013

Empresa Indústria/setor
Receita

(US$ milhões)
Pessoal ocupado

Gastos em P&D
(US$ milhões)

P&D/Receita
(%)

Alcoa, lnc. Metais 23.032 60.000 192 0,8

Alliant Techsystems Aeroestruturas 4.362 14.000 65 1,5

B/E Aerospace Interior dos aviões 3.484 10.285 221 6,3

Boeing Co. OEM 86.623 168.400 3.071 3,5

General Dynamics OEM 31.218 96.000 310 1,0

General Eletric Co. Motores aeronáuticos 112.158 307.000 4.700 4,2

Harris Corpo Sistemas de comunicação 5.112 14.000 254 5,0

Honeywell Controle de voo 39.055 131.000 1.804 4,6

ITT Excelis Sistemas C41SR 4.816 17.200 54 1,1

L-3 Communications Sistemas de comunicação 12.629 48.000 258 2,0

Lockheed Martin OEM 45.358 115.000 697 1,5

Northrop Grumman OEM 24.661 65.300 507 2,1

Parker Hannifin Controle de voo 13.016 58.150 266 2,0

Precision Castparts Metais 8.378 28.500 – –

Raytheon Co. Munições/mísseis 23.706 63.000 465 2,0

Rockwell Collins Aviônicos 4.610 18.300 295 6,4

Spirit AeroSystems Aeroestruturas 5.961 15.463 35 0,6

Textron Inca. OEM 12.104 32.000 651 5,4

TransDigm Group Controle de voo 1.924 6.100 32 1,7

United Technologies OEM 62.626 212.000 2.529 4,0

Fonte: AeroWeb.

Conforme a tabela 3, a indústria aeroespacial contribui consideravelmente 
para a economia norte-americana, seja em termos de receita, pessoal ocupado ou em 
gastos com P&D. Em 2013, o faturamento do setor foi de US$ 220,1 bilhões, um 
pouco abaixo do montante alcançado em 2012, por conta da redução no orçamento 
militar que restringiu as compras do setor. A despeito dessa queda, se observada 
a dinâmica dos últimos anos, vê-se uma trajetória positiva, com crescimento de 
45% nas vendas de 2012 em relação a 2004. 
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GRÁFICO 2 
Receita da indústria aeroespacial dos Estados Unidos (2004-2014)1
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Fonte: AeroWeb.
Nota:1 Projeções.

De forma semelhante, as exportações ao longo do período seguiram em alta, 
atingindo US$ 105,61 bilhões em 2013 (quase o dobro do valor observado em 2004), 
proporcionando um saldo de mais de U$ 60 bilhões para a balança comercial e 
assegurando ao setor o primeiro lugar em exportação. 

GRÁFICO 3 
Comércio exterior da indústria aeroespacial dos Estados Unidos (1990-2012)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: AeroWeb, com base nos dados do U.S. Department of Commerce.
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Os dados de emprego também impressionam: apesar da diminuição registrada 
nos anos mais recentes, a indústria aeroespacial respondeu por cerca de 4% do 
pessoal ocupado na indústria estadunidense em 2013, alcançando mais de 480 
mil postos de trabalho. Trata-se de um setor intensivo em mão de obra, no qual 
ainda é baixo o grau de automação dos processos produtivos. 

GRÁFICO 4 
Pessoal ocupado na indústria aeroespacial nos Estados Unidos (2001-2013)
(Em mil)
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Fonte: AeroWeb, com base nos dados do Bureau of Labor Statistics.

Desse modo, pelos mais diferentes aspectos, a indústria aeronáutica dos 
Estados Unidos dá mostras de sua diversificação, pujança e competitividade.  
E, a depender da atual carteira de pedidos firmes (backlog), esse dinamismo 
continuará promissor, posto que somente as aeronaves comerciais somam mais de  
5 mil encomendas (Forbes, 2014), o que garante a produção no país, no mínimo, 
para os próximos sete anos. 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil180 | 

BOX 1
Boeing em números (2013)

Receita: US$ 86,6 bilhões

Entregas: 812 unidades

Backlog: US$ 440,9 bilhões

P&D: US$ 3,1 bilhões (cerca de 4% da receita líquida)

Empregados: 168.400

Distribuição da receita (%)

14

12

12

11
221 3

43

Ásia (exceto China) China Europa

Oriente Médio Oceania Canadá

África América Latina, Caribe e outros Estados Unidos

Fonte: Boeing (2013).

3.1.1 Principais aspectos do sistema de inovação norte-americano no setor aeronáutico

Na raiz dessa liderança dos Estados Unidos, encontra-se um sistema de relaciona-
mentos e sinergias entre o setor público e privado, com destaque para programas e 
mecanismos de apoio do Estado, que interferem na direção e no ritmo das inovações. 
Estratégias diversificadas de incentivos oferecidos por uma ampla gama de agências 
e organizações públicas, que atuam em conjunto com empresas privadas, definem 
regras e diretrizes para o complexo todo, o qual tem no uso intensivo do poder 
de compra do Estado um de seus principais instrumentos de política tecnológica. 

Isso fica evidente ao se observar os resultados da indústria no período 
2001-2010, quando a participação dos gastos federais na demanda do país 
cresceu significativamente, passando a responder por 58% do seu faturamento, 
ante os 43% que representava no início da década (Ferreira, 2012, p. 47). 
O governo estadunidense é, de fato, o principal demandante do complexo 
aeronáutico-espacial-defesa, tomados em conjunto. Em 2010, as encomendas públicas 
ultrapassaram US$ 100 bilhões (op. cit.). Já no ano fiscal de 2013, foram contabilizados  
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US$ 461 bilhões em contratos governamentais, dos quais US$ 310 bilhões (67%) 
destinados apenas ao Departamento de Defesa. Assim, não soa estranho que entre 
as dez empresas com os maiores contratos com o governo, nove sejam ligadas à 
indústria aeroespacial e de defesa. Apenas a Lockheed Martin e a Boeing, por 
exemplo, responderam por cerca de 15% do volume gasto pelo governo, como 
mostra a tabela 4. 

TABELA 4 
Principais empresas com contratos governamentais – Estados Unidos (2013)

Empresa US$ milhões Total (%)

Lockheed Martin Corp. 44.014 9,5

The Boeing Company 21.036 4,6

Raytheon Company 14.104 3,0

General Dynamics Corp. 13.846 3,0

Northrop Grumman Corp. 13.763 3,0

SAIC Inc. 6.303 1,4

L-3 Communications Holdings Inc. 5.911 1,3 

United Technologies Corp. 5.724 1,2 

BAE Systems plc 4.940 1,0 

McKesson Corp. 4.738 1,0 

Fonte: AeroWeb.

Ao longo dos anos, os Estados Unidos consolidaram estruturas de apoio à 
indústria aeronáutica nos níveis federal, estadual e local que operam por meio de 
ministérios e agências em interação com o setor privado. 

De um amplo universo de instituições, destacam-se a National Aeronautics 
and Space Administration (Nasa) e o Department of Defense (DoD), tanto pelo 
seu desempenho estratégico quanto pela sustentação de políticas de longo prazo. 
Ambos desenvolvem tecnologias e compartilham seus resultados – como ocorre 
nos casos da aerodinâmica, propulsão, eletrônica, navegação e materiais. Dada a 
centralidade das tecnologias geradas, assim como seu transbordamento para todo 
o complexo aeronáutico, não é exagero afirmar que a articulação conjunta entre 
DoD e Nasa opera como uma das principais fontes de fomento à inovação nos 
Estados Unidos. 

Segundo Mowery e Rosemberg (1983), a Nasa foi criada no final dos anos 1950, 
em substituição ao National Advisory Committee on Aeronautics (Naca), 
fundado em 1915 com o objetivo de dar suporte ao desenvolvimento de 
projetos de aeronaves, sem a pretensão de apoiar a pesquisa básica. Atualmente, 
a Nasa conta com dezoito centros e laboratórios de pesquisa, com orçamento de  
US$ 17,7 bilhões em 2014. Esse montante de recursos supera em mais de três 
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vezes o orçamento da segunda maior agência espacial do mundo, a European Space 
Agency (ESA), que foi da ordem de US$ 5,4 bilhões em 2012. 

Atualmente, os recursos da Nasa priorizam tecnologias de baixo carbono, 
motores, estruturas, materiais compósitos e a integração de veículos não tripulados 
ao sistema aéreo nacional. Como diretriz básica, os resultados alcançados nesses 
projetos devem ser compartilhados com o setor privado, que também participa 
no desenvolvimento de tecnologias. A título de ilustração, a tabela 5 apresenta as 
dez principais instituições que se beneficiaram de contratos com a Nasa em 2013, 
cujos valores alcançaram US$ 14,22 bilhões. Nota-se que mais uma vez a Lockheed 
Martin e Boeing aparecem nas primeiras posições.

TABELA 5 
Principais instituições e empresas com contratos com a Nasa – 2013

Empresas US$ milhões Total (%)

California Institute of Technology 1.707 12,0

Lockheed Martin Corp. 1.614 11,3

The Boeing Company 1.479 10,4

Jacobs Engineering Group Inc. 653 4,6

Raytheon Company 459 3,2

Northrop Grumman Corp. 373 2,6

Space Exploration Technologies Corp. 355 2,5

SGT Inc. 305 2,1

United Launch Alliance L.L.C. 298 2,1

Russia Space Agency 285 2,0

Fonte: AeroWeb.

Na estrutura laboratorial da Nasa, além de programas de apoio, quatro 
unidades são dedicadas a pesquisas voltadas diretamente para o setor aeroespacial: 
Ames Research Center (Califórnia), Armstrong Flight Research Center (Califórnia), 
Glenn Research Center (Ohio) e Langley Research Center (Virgínia).14 Alguns dos 
programas em curso são:

• Quiet Aircraft Technology Program, voltado para a redução de ruído 
produzido pelas aeronaves;

• Alternative Fuel Effects on Contrails and Cruise Emissions, projeto 
em parceria com Alemanha e Canadá para o desenvolvimento de 
combustíveis limpos;

14. Cada centro opera em sua área específica de pesquisa e todos possuem mais de mil funcionários, conforme informações 
nos sites das respectivas instituições. 
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• Advanced Composite Research Partnership, parceria público-privada para 
o desenvolvimento de materiais compósitos, da qual participam Boeing, 
Bell Helicopter, GE Aviation, Lockheed Martin, Northrop Grumman 
Aerospace e United Technologies;

• Aeronautics Test Program, dedicado a testes do setor aeronáutico, como 
túneis de vento, por exemplo.

O Departamento de Defesa (DoD) financia diretamente pesquisas tanto em 
universidades quanto em empresas.15 Algumas de suas agências, como a Defense 
Advanced Research Projects Agency (Darpa) e o Air Force Research Laboratory 
(AFRL), ocupam lugar-chave entre as instituições de desenvolvimento de 
tecnologias militares. 

A Darpa, criada em 1958, opera com um corpo técnico enxuto, formado 
por cerca de duzentas pessoas, e orçamento anual da ordem de US$ 2,8 bilhões, 
mais da metade destinada à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento tecnológico 
(Darpa, 2014). A atuação da agência perpassa diversos campos do conhecimento, 
como biologia, engenharia, química e neurociência, sendo de especial interesse 
para o setor aeronáutico as pesquisas desenvolvidas sobre materiais, eletrônica e 
tecnologias de informação e comunicação (TICs). A Darpa foi fundamental para 
a concepção e o nascimento da internet. Entre seus legados, pode-se mencionar 
ainda o desenvolvimento do caça F-117, dos veículos não tripulados (Vants), do 
avião hipersônico, de sensores avançados de comando e controle e sistemas de 
mísseis (Hirschberg, 2008; Ferreira, 2012). No mesmo sentido, a Darpa participou 
de projetos cooperativos com a indústria, que resultaram nos caças não tripulados 
Boeing X-45 e X-47 (Niosi, 2012). Tendo em vista que muitas tecnologias são 
de uso dual, isto é, atendem aos mercados civil e militar, inúmeros projetos de 
fronteira geram continuamente impactos na performance do setor aeronáutico.16 

O AFRL, por sua vez, conta com mais de 5 mil funcionários (civis e militares) 
e reúne quatro grandes laboratórios, dois diretamente relacionados à indústria 
aeronáutica: Wright Laboratory, dedicado às pesquisas em aviônica, dinâmicas 
de voo, materiais e propulsão; e o Rome, voltado às tecnologias de informação e 
comunicação. O AFRL também desenvolve pesquisa básica e trabalha em parceria 
com empresas, como a Lockheed Martin, com a qual compartilha o projeto de 
avião compósito (Advanced Composite Cargo Aircraft). Os contratos de pesquisa 
com o setor privado chegaram a aumentar o orçamento do AFRL em 2013 em 
cerca de US$ 3,5 bilhões. 

15. A Boeing teve o segundo maior volume de contratos com o DoD, em 2013, US$ 19,5 bilhões (6,3%), atrás da 
Lockheed Martin, que teve quase o dobro, US$ 37,2 (12%), segundo dados da AeroWeb.
16. Entre as inúmeras inovações associadas a pesquisas financiadas e gerenciadas pela Darpa e que se difundiram no 
mundo estão, além da internet, a videoconferência, o GPS e a cloud computing. 
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Além disso, o AFRL abriga o Air Force Office of Scientific Research (AFOSR), 
que tem entre suas atribuições identificar oportunidades de desenvolvimento 
tecnológico e investir em pesquisa básica, de longo prazo, voltada ao setor aeroespacial 
e em sintonia com a força aérea norte-americana. Em 2012, o orçamento desse 
centro de pesquisa foi de aproximadamente US$ 500 milhões, e a maior parte de 
seus recursos foi destinada a pesquisas conduzidas em conjunto pela academia e 
pela indústria (Niosi, 2012, p. 6).

Tendo em vista a magnitude dos orçamentos e a atenção explícita dedicada 
ao setor aeronáutico nas linhas de pesquisa das principais instituições de apoio, 
fica claro que a sinergia entre as áreas de defesa-espacial e a aeronáutica tem sido 
peça-chave para o alto desempenho dos Estados Unidos no mercado da aviação: 
viabilizam as estratégias de longo prazo das empresas, assim como a transferência 
de tecnologias, as compras governamentais, e o financiamento do desenvolvimento 
científico e tecnológico.17

Para além do complexo espacial e de defesa, mas com a mesma preocupação 
de localizar os principais sustentáculos do sistema de inovação da indústria 
aeronáutica dos Estados Unidos, apontamos ainda as instituições a seguir relacionadas.

1) National Science Foundation (NSF): agência federal fundamental para a 
pesquisa básica e aplicada nos diversos campos da ciência e da engenharia. 
A NSF não possui rede laboratorial própria, mas seus investimentos 
destinam-se à irrigação de toda a infraestrutura de pesquisa, ao desenvolvi-
mento de projetos de parceria entre universidade-empresa, e à celebração 
de acordos cooperativos internacionais, sendo responsável por cerca de 
25% do total de dispêndios em pesquisa nos Estados Unidos. 

2) National Science and Technology Council (NSTC): agência que coordena 
a política de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e desenvolvimentos 
específicos para cada campo de pesquisa da indústria aeronáutica.

3) Aeronautical Systems Center (ASC): suas pesquisas dão prioridade aos 
produtos de defesa, mas também desenvolvem novos materiais, equipa-
mentos eletrônicos e sistemas de propulsão que podem ser transferidos 

17. Vale registrar que essa busca de sinergia por parte do governo norte-americano é perseguida também por meio dos 
centros de pesquisa chamados University Affiliated Research Center (Uarcs), assim como do Federally Funded Research 
and Development Center (FFRDC). Os Uarcs foram estabelecidos em meados dos anos 1990 como um mecanismo 
para assegurar a manutenção de pesquisas e capacitações de interesse do Department of Defense (DoD), as quais são 
realizadas mediante contratos com universidades. A Universidade da California (Santa Cruz), por exemplo, lidera um Uarc 
com o centro da Nasa Ames Research Center, sendo responsável pela condução de pesquisas em áreas específicas, como 
aeroespacial e biotecnologia. Diversas universidades contam com Uarcs desenvolvendo desde pesquisa básica à aplicada 
e com foco nos interesses do segmento aeronáutico. Os FFRDCs, por sua vez, são ainda mais antigos. Instituídos nos 
anos 1940, eles têm uma proposta semelhante de estimular determinadas instituições (universidades ou organizações 
sem fins lucrativos) a executarem pesquisas em áreas estratégicas, em colaboração com entes privados. Contam para 
tanto com o apoio financeiro das agências governamentais, atuando nos campos da aviação, espaço, defesa, energia, 
saúde etc., como o MIT Lincoln Laboratory e The Aerospace Corporation.
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para o setor privado. Um exemplo dessa parceria foi o desenvolvimento 
com a Boeing, em 2012, de um sistema que permite o controle da aeronave 
por meio de um display acoplado ao capacete do piloto (Ravena, 2013).

Além dessas instituições que fomentam a pesquisa e inovação, é importante 
registrar a ampla rede de cursos de engenharia aeronáutica construída pelos Estados 
Unidos. São dezenas de instituições espalhadas pelo país que oferecem cursos de 
graduação e pós-graduação nessa área, muitos com expressiva infraestrutura laboratorial 
e com crescente procura pelos estudantes – em 2002, foram titulados cerca de 
1.700 engenheiros aeroespaciais, enquanto em 2013 esse número aumentou para 
3.595, de um total de 93.360 engenheiros graduados no mesmo ano (Yoder, 2012, 
p. 37; 2014, p. 37). O quadro 1 apresenta as universidades que oferecem os cursos 
mais bem conceituados na área de engenharia aeroespacial.

QUADRO 1 
Principais instituições que oferecem cursos de engenharia aeroespacial – Estados Unidos

Universidade Localização

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts

California Institute of Technology (Caltech) Pasadena, Califórnia

Stanford University Stanford, Califórnia

University of Michigan – Ann Arbor Ann Arbor, Michigan

Georgia Institute of Technology (Georgiatech) Atlanta, Geórgia

Purdue University – West Lafayette West Lafayette, Indiana

University of Illinois – Urbana-Champaign Champaign, Illinois

Cornell University Ithaca, Nova York

University of Texas – Austin Arlington, Texas

Princeton University Princeton, Nova Jersey

Fonte: US News & World Report.

Por último, como mais um indicativo do dinamismo do sistema de inovação 
norte-americano e de sua busca permanente para estimular a competitividade 
do segmento aeronáutico, vale registrar a recente iniciativa do governo federal 
de criar uma rede de institutos de inovação que promete fortalecer ainda mais a 
infraestrutura de apoio no setor. Trata-se da National Network of Manufacturing 
Innovation (NNMI), lançada no início de 2012 pelo presidente Barack Obama, 
com o objetivo de elevar a competitividade do setor produtivo, fazer avançar a 
pesquisa e atrair mais investimentos para o país. 

O programa prevê US$ 1 bilhão para a alavancagem de institutos de 
inovação, cada um com uma especialização, e que devem funcionar como centros 
regionais de excelência no desenvolvimento de pesquisa aplicada em tecnologias de 
manufatura, mediante o estabelecimento de parcerias público-privadas (PPPs) entre 
universidades e empresas. O governo espera diminuir a distância ora existente entre 
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a pesquisa básica, o desenvolvimento de produtos e sua comercialização. Vários 
desses institutos estão diretamente ligados às necessidades de P&D do segmento 
aeronáutico. Isso se dá, por exemplo, na área de manufatura aditiva, ou impressão 
em 3D, definida como experiência piloto do programa, por representar uma nova 
forma de produzir bens e componentes que deverá influenciar a atividade futura 
da indústria. Recursos de quatro instituições federais (NSF, e os Departamentos de 
Defesa, de Energia e de Comércio), totalizando US$ 45 milhões, foram direcionados 
para financiar o projeto, cujo edital exige uma base em reconhecido centro de 
pesquisa, mas orientado pelas demandas da indústria (industry-led). 

Em 2013, foram realizadas três novas chamadas públicas, que destinarão 
cerca de US$ 70 milhões para cada instituto selecionado, por um período de cinco 
anos, acrescidos de investimentos similares dos parceiros privados, junto aos quais 
espera-se alcançar a proporção de 1 para 1 – ou seja, para cada dólar investido pelo 
governo federal, adicione-se o mesmo valor por parte das empresas ou dos governos 
estaduais.18 As áreas priorizadas nessa segunda rodada foram as de manufatura 
digital, materiais compósitos e novas fontes de energia. O quadro 2 apresenta os 
três institutos selecionados até o momento que contam com a participação direta 
de grandes companhias do setor aeronáutico.

QUADRO 2
Institutos de inovação com atuação no setor aeronáutico – Estados Unidos

Instituto de inovação Líder/base Foco Parceiros privados

National Additive  
Manufacturing

National Center for 
Defense Manufacturing and 
Machining/Ohio

Materiais, tecnologias e 
processos para impressão 
em 3D

Cem parceiros. Exemplo: 
Boeing, Northrop Grumman, 
Lockheed Martin, GE Aviation

American Lightweight  
Materials Manufacturing 

EWI/Detroit
Novos metais e aços de alta 
performance

Setenta parceiros. Exemplo: 
Boeing, Lockheed Martin, GE

Digital Manufacturing 
and Design

UI Labs/Chicago Design em 3D

Setenta parceiros. Exemplo: 
Boeing, Lockheed Martin, GE, 
Dassault Systèmes, Honeywell 
e Rolls-Royce

Fonte: Advanced Manufacturing Portal.

Além de toda essa estrutura de centros de pesquisa, de formação de recursos 
humanos e de sinergias que potencializam o complexo aeronáutico, não se pode 
negligenciar o apoio oferecido pelo setor público via deduções fiscais e créditos 
para exportação, os quais não serão objeto deste capítulo. Apenas a título de ilustração, 
estima-se que aproximadamente US$ 50 bilhões/ano de incentivo público são 

18. Por exemplo, o instituto de manufatura digital, além dos recursos advindos da federação, anunciou que contará com mais 
US$ 250 milhões dos demais parceiros, incluindo o governo estadual de Illinois. 
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concedidos para que a indústria norte-americana mantenha-se na liderança mundial 
do setor (Niosi, 2012, p. 7).

Os dados apresentados dão uma dimensão, ainda que parcial, do sistema de 
inovação do setor aeronáutico nos Estados Unidos. Trata-se de um sistema dos 
mais antigos do país, maduro, entrelaçado e sustentado por uma vasta rede de 
empresas e infraestrutura de ensino e pesquisa, que se mantém graças a uma intensa 
sinergia entre o setor público e privado, com base em uma forte participação do 
investimento público. Esse sistema de inovação do setor aeronáutico dispõe de um 
parque industrial diversificado e integrado, com empresas altamente competitivas 
internacionalmente, que se retroalimenta constantemente e é movido por um 
conjunto de instrumentos, subsídios e incentivos públicos. 

Embora o país não se declare adepto de políticas nacionais ou mesmo políticas 
regionais específicas para o setor, as empresas aeronáuticas encontram no Estado 
um ator extremamente ativo no fomento à CT&I, tendo consolidado uma infra-
estrutura institucional de departamentos e agências que subsidiam a definição de 
estratégias, o desenvolvimento tecnológico e a implantação de marcos regulatórios 
amigáveis aos negócios aeronáuticos. Nos diferentes níveis de governo, o que envolve 
estados e municípios, também são identificados mecanismos de apoio à P&D nas 
universidades e empresas.19 O Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica (AIAA) 
reconhece esse papel do poder público ao afirmar que, “historicamente, os setores 
aeroespacial e de defesa (A&D) dependem amplamente do governo dos Estados 
Unidos para financiar pesquisa básica e para desenvolver tecnologias em um nível 
em que a indústria possa comercializá-las” (AIAA, 2013, p. 1, tradução nossa).

Também é importante reconhecer que essa estrutura de apoio é dinâmica, e está 
sistematicamente se renovando e criando novos caminhos para promover a ciência 
e tecnologia, como mostra a recente iniciativa da rede de institutos de inovação. 
No caso da indústria aeronáutica, que tem como característica uma organização 
global em que as empresas líderes buscam se relacionar com os fornecedores de 
diversos países, o último instrumento do governo estadunidense (NNMI) tende 
a reforçar a participação da indústria local na economia nacional, assim como a 
cooperação público-privada dentro do país. 

Diante desse contexto, é possível concluir que o segmento aeronáutico norte-
-americano conquistou a liderança que ocupa hoje no mercado global graças à 
combinação do empreendedorismo empresarial, que persegue padrões de excelência 
e liderança, e de vultosos incentivos governamentais, que ao longo de décadas injeta 
bilhões de dólares anualmente a fim de fortalecer o sistema de inovação e manter 
e/ou elevar a competitividade do setor do país. 

19. Por exemplo, entre as ações no âmbito regional, vale citar a rede de centros de excelência criada pelo estado de 
Washington, entre os quais o Center of Excellence for Aerospace and Advanced Materials Manufacturing. 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil188 | 

3.2 O caso do Canadá 

Reconhecido como um dos líderes mundiais da indústria aeroespacial, o 
Canadá destaca-se atualmente como quinto colocado no ranking global, atrás dos  
Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra, segundo a Associação das Indústrias  
Aeroespaciais do Canadá.

Os primeiros passos da indústria aeronáutica canadense datam do 
início do século XX, quando foi criada, ainda em 1907, a Aerial Experiment  
Association (AEA), uma parceria de pesquisa Estados Unidos-Canadá liderada 
por Alexander Graham Bell. Ao final da década de 1930, o país empregava cerca 
de 4 mil pessoas na indústria aeronáutica e produzia cerca de quarenta aviões/ano, 
números que aumentaram exponencialmente durante a Segunda Guerra 
Mundial, quando o setor chegou a operar com cerca de 120 mil pessoas e a 
produzir 4 mil aviões/ano. 

No pós-Guerra, o Canadá experimentou a consolidação do setor. Contou, 
para tanto, com a utilização de uma variedade de instrumentos, que combinava 
atração de empresas estrangeiras, medidas protecionistas, subsídios, uso do poder 
de compra do Estado e até mesmo recuperação de empresas, a exemplo dos casos 
da Havilland (1974) e Canadair (1976), adquiridas pelo governo federal a fim 
de preservar a expertise acumulada pelo país. Segundo Zhegu e Vallerand (2011), 
o Canadá pôs em prática, nesse período, uma verdadeira política de escolha de 
campeões nacionais. 

Nos anos 1980, essas duas empresas seriam privatizadas, sendo a Canadair 
a primeira de uma série a ser incorporada pela Bombardier, o que marcou sua 
entrada no mercado aeronáutico – até então seu nicho eram trens e veículos para neve. 
Foi somente nos anos 1990 que a Bombardier receberia reconhecimento internacional, 
com o lançamento da família de jatos regionais CRJ – com capacidade de cinquenta 
a noventa passageiros.

Atualmente, a indústria aeroespacial canadense está voltada principalmente 
para o setor civil, com destaque para a produção de aviões, helicópteros, motores, 
estruturas, simuladores, trens de pouso e sistemas de controle das aeronaves 
(Theckedath, 2013). Suas atividades no setor de defesa e espaço são mais modestas, 
com o predomínio da produção de satélites. 

O setor aeroespacial concentra-se nas regiões de Montreal, Quebec e  
Toronto, Ontário,20 onde estão instaladas cerca de setecentas empresas, com receita 

20. Dados de 2012, apontam que a província de Quebec responde por quase 75% das atividades de P&D, enquanto 
a maior parte dos laboratórios públicos está localizada em Ottawa.
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de US$ 20,9 bilhões21 em 2011. Como mostra o quadro 3, a indústria canadense 
se beneficia da presença de gigantes globais, como grandes contratantes – a exemplo 
da Bombardier e da Bell Helicopter – e fabricantes de estruturas, sistemas e 
equipamentos – como a Sonaca e a Thales.

QUADRO 3 
Empresas globais do setor aeroespacial presentes – Canadá

Empresas aeronáuticas Origem Empresas aeronáuticas Origem

Bombardier Canadá GE Aviation Estados Unidos

Pratt & Whitney Estados Unidos Thales França

Bell Helicopter Textron Estados Unidos Héroux-Devtek Canadá

Loockheed Martin Estados Unidos Turbomeca França

Dubai Aerospace Emirados Árabes Viking Air Canadá

Eurocopter Canada Europa Honeywell Estados Unidos

CAE Canadá Sonaca Bélgica

Rolls-Royce Inglaterra Mitsubishi Japão

Fonte: Osec (2012) e Invest in Canada (2013-2014).
Elaboração da autora.

Com efeito, um pequeno grupo de grandes companhias do setor (cerca de vinte) 
respondem por 80% da receita alcançada pela indústria aeroespacial canadense. 
O destaque cabe à Bombardier que, sozinha, participa com um terço dos US$ 20 
bilhões de receita, em média, produzidos anualmente pela indústria aeroespacial. 

O universo de empresas da indústria canadense apresenta diferentes tamanhos: 
as de grande porte (acima de quinhentas pessoas ocupadas) representam 4%; 
as médias (de 100 a 499 pessoas ocupadas) somam 11%; e as pequenas empresas 
(até 99 pessoas ocupadas) constituem a maioria, 85% do total.

21. Todos os valores em dólar canadense foram convertidos para dólar norte-americano, utilizando-se a cotação de 
18 de julho de 2014: US$ 1 = C$ 1,07. 
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GRÁFICO 5 
Pessoal ocupado na indústria aeroespacial – Canadá (2005-2011)
(Em mil)
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Fonte: AIAC (2013).

O alto volume de vendas leva essa indústria a ocupar posição relevante na 
economia, tendo respondido, em 2013, por cerca de 1,3% do produto interno 
bruto (PIB) do país.

Conforme é possível notar pela trajetória de sua receita, a indústria canadense 
exibiu um crescimento estável até 2008, quando teve sua atividade diminuída em 
função da crise internacional.

GRÁFICO 6 
Receita da indústria aeroespacial – Canadá (2005-2011)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: AIAC (2013).
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A partir de 2010, no entanto, alguns indicadores começaram a melhorar, 
com destaque para os investimentos em P&D e equipamentos, que alcançaram 
US$ 2,4 bilhões em 2011. A análise dos dados para todos os anos revela que, com 
exceção das exportações, todos os demais indicadores melhoraram, com ênfase no 
crescimento dos investimentos. 

GRÁFICO 7 
Investimento em P&D na indústria aeroespacial – Canadá (2005-2011)
(Em US$ bilhões)
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Fonte: AIAC (2013).

Na comparação internacional com seis países, o setor aeroespacial canadense 
destaca-se como o terceiro mais intensivo em P&D, atrás apenas da França e dos 
Estados Unidos.
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BOX 2
Bombardier Aerospace em números (2013)

Receita: US$ 9,4 bilhões 

Entregas: 238 unidades 

Backlog: US$ 37,3 bilhões

P&D: US$ 173 milhões (cerca de 2% da receita líquida)

Empregados: 37.700

Distribuição da receita (%)

12

22

59

7

ÁsiaEuropaAmérica do Norte Outros países

Fonte: Bombardier (2013).

3.2.1 Principais aspectos do sistema de inovação canadense do setor aeronáutico

Para sustentar o dinamismo do setor, as empresas canadenses contam com o 
contínuo apoio do governo federal por meio de diferentes modalidades, como afirma o 
relatório da Aerospace Review, que analisa em profundidade a performance do setor 
no país: “Há um longo tempo, os governos canadenses têm dado atenção ao setor 
aeroespacial, motivados por seu papel em criar empregos de alta qualidade e inovações 
tecnológicas, assim como pelos benefícios diretos e indiretos daí decorrentes” 
(Aerospace Review, 2012).22 

22. Trata-se de uma publicação independente, encomendada pelo governo para apresentar balanços da indústria 
aeronáutica e espacial canadense e sugerir recomendações de políticas. 
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No decorrer dos anos, foram várias as políticas públicas que consolidaram algumas 
colunas de sustentação da competitividade do Canadá, como indicado a seguir:

• nos anos 1940, o governo canadense criou o National Research  
Council (NRC), com atuação voltada para uma vasta rede de infraestrutura 
laboratorial distribuída por todo o país;

• nos anos 1970, tem-se um novo marco na trajetória do setor, com o 
lançamento do Defence Industries Productivity Program; e

• nos anos 1990, seria a vez do Technology Partnerships Program.

Todos esses programas e instituições sustentam uma forte sinergia entre 
empresas, universidades, laboratórios nacionais e agências de governo.

Atualmente, duas principais instituições de apoio destacam-se na estrutura 
de fomento ao desenvolvimento tecnológico e à inovação: de um lado, o Industrial 
Technologies Office (Industry Canada), que atua como um Ministério da Indústria 
e Comércio e, de outro, o Natural Sciences and Engineering Research Council 
(NSERC), maior agência de financiamento à pesquisa do país.

O governo opera basicamente por meio dessas instituições que, além do 
suporte direto, patrocinam estudos de viabilidade e diagnósticos. Dessa forma, o 
governo canadense, assim como a indústria, identifica os principais desafios para 
a manutenção da sua posição no mercado aeronáutico: i) a expansão do Japão, 
China e Rússia nesse segmento; e ii) a exigência crescente por tecnologias mais 
eficientes, o que demandará investimentos elevados em P&D. Como se observa, 
aumento da competição combinada a desafios tecnológicos de médio e longo 
prazos dão o tom para a elaboração de políticas mais agressivas e para a definição 
de novos instrumentos de apoio.

Diante desse contexto, o governo canadense tem lançado mão de uma série 
de incentivos para manter a indústria competitiva. Os principais instrumentos 
adotados incluem:

• crédito subsidiado à P&D;

• disponibilização de infraestrutura de pesquisa, ensino e treinamento;

• programas especializados para a área de defesa;

• compras governamentais; e

• suporte à exportação.

Desse conjunto de instrumentos, vale mencionar alguns, conforme box a seguir.
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BOX 3 
Iniciativas de apoio ao setor aeronáutico 2324

Strategic Aerospace and Defense Initiative (Sadi)/Industry of Canada

• Um dos principais programas em curso. Disponibiliza recurso reembolsável para projetos de P&D para serem 
desenvolvidos em parceria com universidades. Os projetos podem estar em qualquer escala do Technology Readness 
Level (TRL),23 inclusive pesquisa pré-competitiva.

• Conta com previsão orçamentária de US$ 900 milhões nos próximos cinco anos.

Technology Demonstration Program (TDP)/Industry of Canada

• Oferece recursos não reembolsáveis para grandes projetos de P&D (TRL até 6 – anterior à prototipagem) para 
integradoras e fornecedores de primeiro nível do setor aeroespacial/defesa. Os projetos devem envolver universidades, 
pequenas e médias empresas (PME), assim como parceiros internacionais, desde que invistam recursos próprios.

Greener Aircraft Catalyst Project

• Iniciativa da AeroMontreal, associação que agrega as empresas aeronáuticas localizadas na província de Quebec.

• Projeto que visa desenvolver tecnologias novas e ecoeficientes, ou seja, tecnologias sustentáveis do ponto de vista 
ambiental que devem compor o green plane.

• Orçamento para o período 2010-2013 previa US$ 140 milhões, financiados em parte pela indústria (53%) e em 
parte pelo poder público (47%).

Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Quebec (Criaq)

• Organização sem fins lucrativos criada pelo governo de Quebec com o objetivo de reunir empresas e universidades 
de todo o país a fim de desenvolver pesquisas em sua fase pré-competitiva para a indústria aeroespacial.

• Há mais de setenta parceiros envolvidos no consórcio, entre empresas e universidades.

• Orçamento da ordem de US$ 100 milhões para quatro anos.24

Green Aviation Research and Development Network (GARDN)

• Criada em 2009, trata-se de uma rede de centros de excelência liderada por empresas e apoiada pelo governo.

• Reúne parceiros da indústria, academia, governo e organizações sem fins lucrativos em torno de projetos de  
P&D com foco em questões ambientais (combustíveis alternativos, novos materiais, redução de emissões  
de barulho etc.).

• O orçamento é de aproximadamente US$ 6 milhões para o período 2009-2013, sendo a metade proveniente de empresas.

Sustainable Development Technology Canada

• Assim como o GARDN, essa organização apresenta maior preocupação com as questões ambientais, priorizando 
os projetos de P&D conduzidos por empresas de pequeno porte na área de energias limpas.

• Destina anualmente cerca de US$ 9 milhões para as pesquisas no setor aeronáutico.

Defence Research and Development Canada

• Agência ligada ao Ministério da Defesa, responsável por conduzir projetos de P&D na área de defesa, incluindo 
aqueles com foco no setor aeroespacial.

• Possui oito centros de pesquisa no país, cerca de 1.400 funcionários e orçamento anual da ordem de US$ 280 milhões.

Fonte: Levantamento realizado pela autora nos sites do governo e das respectivas instituições/programas.

23. Metodologia básica de avaliação do estágio de maturidade de tecnologias desenvolvida pela Nasa e amplamente 
utilizada nas agências internacionais e em segmentos industriais, especialmente no aeroespacial. Sua escala varia de 1 
a 9, segundo a qual os níveis iniciais aproximam-se da pesquisa básica, seguidos pela fase de pesquisa aplicada, testes 
e ensaios (fase pré-competitiva) e, finalmente, o estágio em que as tecnologias estão em condições de serem produzidas. 
24. A partir de um estudo encomendado pelo governo para avaliar as políticas adotadas no Canadá e em outros países 
em suporte ao setor, foi recomendado, entre outras medidas, a criação de um programa demonstrador para tecnologias 
aeronáuticas, visando ao desenvolvimento de tecnologias de fronteira e sua comercialização. O Criaq nasce dentro 
dessa perspectiva. Para mais informações, ver: <http://goo.gl/PwyrhR>.
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Além dessas iniciativas, o setor recebe apoio por meio de instituições de 
ensino e pesquisa que, reconhecidamente, assumem papel de relevo na produção  
de conhecimento e infraestrutura de pesquisa, bem como na formação e capacitação 
de pessoal para atuar nessa indústria intensiva em tecnologia. O apoio governamental 
nesse terreno também tem se mostrado um dos fatores determinantes para o 
sucesso canadense no setor. 

QUADRO 4 
Principais centros de pesquisa do setor aeronáutico – Canadá

Instituição Características

Institute for Aerospace 
Research 

(NRC Aerospace)

Principal centro de pesquisa do setor aeronáutico dentre os vinte institutos sustentados 
pelo National Research Council (NRC)

Mais de cinquenta anos em atividade

Cerca de trezentos pesquisadores fixos e cem visitantes 

Orçamento anual da ordem de US$ 54 milhões

Pesquisas e tecnologias desenvolvidas em parcerias com universidades e empresas, 
que também investem no instituto 

Infraestrutura estimada em US$ 465 milhões

Cinco laboratórios em Ontário e Montreal: 

• Manufacturing Technology Centre

• Aerodynamics Laboratory

• Flight Research Laboratory

• Gas Turbine Laboratory

• Structures and Materials Performance Laboratory

Alguns programas em curso:

• Aeronautics for the 21st Century – foco em eficiência energética e controle de emissões

• Working and Travelling on Aircraft – foco em conforto no voo

• Air Defence Systems (ADS) – novas tecnologias para a área militar

Global Aerospace Centre 
for Icing and Environmental 
Research (Glacier)

Laboratório da rede NRC desenvolvido em parceria com a Pratt & Whitney e  
Rolls-Royce para realização de testes e certificação de grandes turbinas em condições 
de baixa temperatura

Infraestrutura estimada em US$ 40 milhões

Composites Development 
Centre of Quebec (CDCQ)

Centro de P&D em materiais compósitos

Apoia empresas do setor aeronáutico por meio da transferência de tecnologia e 
treinamento de mão de obra

Fonte: Levantamento realizado pela autora nos sites do governo e das respectivas instituições.

A rede de ensino e pesquisa está dispersa nas duas áreas principais de 
concentração da indústria aeronáutica canadense: Ontario e Quebec. Segundo dados 
oficiais, existem catorze universidades que oferecem curso em engenharia 
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aeronáutica, e aproximadamente 3 mil estudantes são graduados por ano em áreas afins.  
As universidades e os principais centros de pesquisa na área são listados a 
seguir no quadro 5.

QUADRO 5 
Cursos de engenharia aeroespacial – Canadá

Universidade Localização

University of Toronto Toronto, Ontario

Ryerson University Toronto, Ontario

York University Toronto, Ontario

University of Ottawa Ottawa, Ontario

Carleton University Ottawa, Ontario

Royal Military College of Canada (RMC) Kingston, Ontario

Concordia University Montreal, Quebec

McGill University Montreal, Quebec

École de Technologie Supérieure (ETS) Montreal, Quebec

École Polytechnique de Montréal (EPM) Montreal, Quebec

Laval University Quebec, Quebec

University of Sherbrooke Sherbrooke, Quebec

University of Alberta (U of A) Edmonton, Alberta

University of Manitoba Winnipeg, Manitoba

Elaboração da autora.

O ambiente de pesquisa é enriquecido ainda pelos diversos institutos dedicados 
especificamente para o setor aeronáutico nas universidades, os quais estão 
espalhados nas duas principais regiões que concentram as empresas. Entre as institui-
ções que integram essa rede, é possível destacar: o Institute for Aerospace Studies, da 
Universidade de Toronto; o Centre Technologique en Aérospatiale, da Escola Nacional 
de Aerotécnica; o Concordia Institute of Aerospace Design and Innovation, da Uni-
versidade de Concordia; o Institut de Conception et d’Innovation en Aérospatiale, da 
Escola Superior de Tecnologia; o Institute of Innovation and Conception in Aerospace, 
da Escola Politécnica de Montreal; e o McGill Institute for Aerospace Engineering, 
da Universidade McGill. Todos constituem centros de referência no treinamento de 
pessoal, condução de pesquisas e transferência de tecnologias para o setor privado.

De fato, por meio dessa malha de centros de pesquisa o governo trabalha de 
forma integrada com a indústria. Na prática, as universidades se ocupam da pesquisa 
básica, e as empresas, em conjunto com centros de pesquisa governamentais, com a 
realização da pesquisa aplicada, da pesquisa pré-competitiva e do desenvolvimento 
de produtos. Em outras palavras, quanto mais próximas as tecnologias estiverem 
da condição de entrar no mercado, mais as empresas entram em cena, como se vê 
na figura 1. 

http://webapps.cc.umanitoba.ca/calendar09/faculties/engineering/


Sistema de Inovação no Setor Aeronáutico: desafios e oportunidades para o Brasil  | 197

FIGURA 1 
Atividades colaborativas para a promoção da inovação

Universidades
Institutos públicos 

de pesquisa
Fornecedores

Clientes
(exemplo: empresas de nível 1 

e integradoras)

Pesquisa básica (TRL 1-3)

Pesquisa aplicada (TRL 4-6)  

Demonstração tecnológica (TRL 4-6)     

Desenvolvimento de produto (TRL 7-9)    

Legenda Alto Médio Baixo

Nível de participação

Fonte: AIAC (2013).

Apesar de operar em escala menor do que nos Estados Unidos, a indústria 
aeronáutica também desempenha papel estratégico na economia canadense, seja 
como fonte de inovação, empregos qualificados e exportações, seja por seu peso 
na sustentação do crescimento econômico. Como nos Estados Unidos, o governo 
canadense também se destaca como um grande ator do sistema de inovação do 
setor, tendo sido responsável por todo o período de cacthing up e do assentamento 
das bases para o desenvolvimento competitivo da indústria de aviação civil 
no pós-Guerra. As políticas de apoio implementadas desde então ajudaram na 
promoção e consolidação dessa indústria.

Apesar disso, dada a competição intensa travada com a Embraer, concorrente 
direta da Bombardier no segmento de jatos comerciais e executivos, e diante da 
entrada de economias emergentes – principalmente China e Rússia – e do Japão 
nesse mercado, as ações do governo para assegurar a competitividade canadense 
no setor tendem a se tornar ainda mais indispensáveis.

Assim, em resumo, entende-se que o Canadá conta com um sistema de 
inovação consolidado que se apoia:

• em uma rede de centros de excelência em formação e pesquisa, e que 
se renova com a participação da iniciativa privada;

• no suporte governamental por meio de diferentes modalidades, tanto 
para estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação, incluídos 
mecanismos fiscais para encorajar as empresas a realizar atividades 
de P&D, quanto para executar programas de incentivo a parcerias 
público-privadas; e

• num parque produtivo denso e integrado, com empresas locais e subsidi-
árias estrangeiras nos níveis mais elevados da cadeia de valor aeronáutico 
e com inserção internacional.
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Na comparação com os Estados Unidos, como esperado, o sistema de inovação 
canadense fica em desvantagem, pois a magnitude dos recursos envolvidos é muito 
inferior – em termos de capital, recursos humanos, ou investimentos públicos, 
conforme sugerido anteriormente. Mas esses sistemas guardam em comum o fato 
de o Estado, nos dois países, conferirem uma explícita prioridade ao segmento, o 
que encontra paralelo em um comportamento também ativo das empresas.

É digno de nota que o sistema canadense também é marcado por clusters de 
alta complexidade, mais avançados do que o brasileiro, como veremos a seguir. 

4 O SISTEMA BRASILEIRO DE INOVAÇÃO NO SETOR AERONÁUTICO 

4.1 A dinâmica do setor

O Brasil é o único país emergente bem-sucedido no ciclo completo da produção de 
aviões – desde o projeto e o desenvolvimento de aeronaves até sua comercialização.25 

A exemplo de outros países, o Estado teve papel fundamental na estruturação 
da indústria aeronáutica brasileira. O projeto deu seus primeiros passos nos anos 1950, 
quando foram criados o atual Departamento de Ciência e Tecnologia  
Aeroespacial (DCTA)26 e, como parte dele, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA), inspirados na experiência do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
O objetivo era criar em um único espaço físico um centro de formação de recursos 
humanos e desenvolvimento de pesquisas e tecnologias para o setor, em torno do 
qual orbitariam as empresas. 

Por não reunir todas as competências profissionais para consolidar esse projeto, 
o Estado mobilizou professores estrangeiros com experiência em aeronáutica 
para contribuir nos processos de aprendizado e transferência de tecnologia. 
Levou aproximadamente uma década para que esses investimentos dessem resultados.  
Em 1969, a então Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) foi criada pelo 
governo, como empresa pública de capital misto, passando a produzir em escala 
comercial o primeiro projeto nacional de um avião, o Bandeirante, elaborado 
pela equipe do DCTA. Com apoio governamental, especialmente via política de 
compras de aeronaves militares e formação de profissionais de excelência, a Embraer 
alçou voo e conseguiu muito rapidamente conquistar o mercado internacional 
no segmento de aeronaves civis de pequeno porte, primeiro com o modelo  
Bandeirante, depois com o Brasília.27

25. Não trilharam a mesma trajetória países como Índia, Indonésia, Turquia e Argentina, que chegaram a investir em projetos 
próprios de aviões mas não conseguiram consolidar uma indústria competitiva. A China vem buscando se estabelecer nesse 
mercado, porém seu sucesso ainda está indefinido, uma vez que o país não tem presença global nesse setor (Toledo, 2013).
26. Originalmente, Centro Técnico de Aeronáutica.
27. Para uma história mais detalhada da Embraer, ver Silva (1998) e Miranda (2007).
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BOX 4
Embraer em números (2013)

Receita: US$ 6,2 bilhões (12% superior a de 2012)

Entregas: 215 entregues

Exportações: US$ 4,1 bilhões

Backlog: US$ 18,2 bilhões

Empregados: 19.278

P&D: US$ 74,7 milhões (cerca de 1% da receita líquida)

Distribuição da receita – 2013 (%)

9

11

7

20

11

25

17

Ásia (exceto China) China África e Oriente Médio

América do Norte América do Sul
e Central

Europa

Brasil

Fonte: Embraer (2014).

Atualmente, a Embraer destaca-se como ícone da indústria aeronáutica brasileira 
e maior exportadora no segmento de alta tecnologia. Sua trajetória foi marcada 
por forte crise e um profundo processo de reestruturação após sua privatização 
nos anos 1990. Nesse novo contexto e condição, lançou mão de uma estratégia 
inédita de desenvolvimento compartilhado de projeto (as chamadas parcerias de 
risco) e, dessa forma, conseguiu produzir a família ERJ, com a qual ingressou no 
mercado de jatos regionais e passou a competir diretamente com a Bombardier. 

A qualidade e o preço competitivo do avião brasileiro permitiram à Embraer 
sair-se vitoriosa nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.  
A companhia brasileira está à frente da concorrente canadense, sendo a líder global 



Sistemas Setoriais de Inovação e Infraestrutura de Pesquisa no Brasil200 | 

no segmento de jatos regionais (até 130 assentos), com mais de 50% do mercado 
(Basile, 2014). A empresa também assumiu a primeira posição no mercado de 
jatos leves (executivos), no qual obteve uma participação de 65% em 2013  
(Silveira, 2014). Esses resultados fazem da Embraer uma das principais empresas 
de aviação do mundo. 

As empresas do setor no país apresentaram dinâmica positiva nos últimos anos. 
Em 2012, foram gerados mais de 25 mil postos de trabalho (AIAB, 2013), e 
somente a Embraer gerou mais de R$ 13 bilhões em receita e mais de R$ 10 bilhões 
em exportações no ano de 2013 (Embraer, 2014, p. 46). Destaca-se que suas vendas 
a colocaram na sétima posição entre as maiores empresas exportadoras brasileiras, 
atrás da Vale, Petrobras, Bunge, BRF, Cargil e ADM (Barbosa, 2014).

A despeito desse desempenho, os resultados do setor no Brasil nos últimos 
anos foram inferiores aos do Canadá. Essa diferença está relacionada, em grande 
parte, às características da indústria brasileira, que possui uma única integradora, 
a Embraer, amparada por uma rede local de fornecedores tanto pouco desenvolvida 
quanto modesta em termos de intensidade tecnológica. Há empresas mais 
avançadas, com competência em projetos e desenvolvimento de tecnologias – 
a exemplo da Ael, Cenic, Eleb, Elebra, Aeroserv, Akaer e FibraForte –, mas a grande 
parcela concentra-se nos níveis mais baixos da cadeia de valor, notadamente voltadas 
a atividades como usinagem, estamparia e tratamentos químicos (Lima et al., 2005). 
Os produtos mais complexos e de maior valor agregado são produzidos por 
fornecedores estrangeiros, a maioria deles localizada no exterior.28 A distância com 
relação a esses fornecedores de primeiro e segundo níveis acarreta desvantagens para 
a indústria brasileira, pois tende a dificultar a troca de conhecimento e a aumentar 
os custos de desenvolvimento, já muito elevados no setor aeronáutico.29 
Além disso, o porte menor das empresas brasileiras restringe o poder de investimento, 
distanciando-se dos padrões dos fornecedores internacionais. 

A maioria dessas empresas encontra-se no entorno da sede da Embraer, na 
região de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Outras empresas que 
compõem o cluster aeronáutico, e que não necessariamente se situam na região 
de São José dos Campos, são GE/Celma, Aeroeletrônica, Rolls Royce, Aeromot, 
Helibras, Neiva e, mais recentemente, a Novaer Craft, fabricante do avião T-Xc, 
cujas estruturas são inteiramente em fibra de carbono – uma tendência e ao mesmo 
tempo um desafio que está sendo perseguido pelas empresas do setor na atualidade. 

O quadro 7 traz as empresas do segmento aeronáutico associadas à AIAB e 
suas respectivas áreas de competência. 

28. Os poucos fabricantes estrangeiros instalados no Brasil, como a Pratt & Whitney, Sonaca e Rockwell Collins, não desenvolvem 
aqui atividades muito complexas do processo produtivo, voltando-se mais à montagem e manutenção de peças e equipamentos.
29. Os custos de desenvolvimento da família de aeronaves 170/190, da Embraer, por exemplo, ficaram acima de  
US$ 800 milhões, ao passo que para o projeto da Airbus (A380, com 550 assentos) os custos estimados ultrapassavam 
US$ 12 bilhões (Lima et al., 2005, p. 11).
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Tendo em vista esse contexto e as novas tendências para o mercado aeronáutico, 
um sinal de alerta acende para o Brasil. Primeiro, há de se considerar que o 
ambiente de concorrência pode se alterar no médio prazo, em face da estratégia 
de novos entrantes, como Japão, China e Rússia, que buscam fazer suas respectivas 
indústrias aeronáuticas decolarem, estimulados pelas perspectivas de crescente 
demanda por aviões regionais nos próximos anos.30 É verdade que o sucesso dessas 
empresas ainda é duvidoso,31 visto que o lançamento de algumas dessas aeronaves 
no mercado já foi adiado mais de uma vez. Estes são os casos do Japão e da China: a 
japonesa Mitsubishi Regional Jet estima que sua aeronave, MRJ90, deva entrar em 
serviço a partir de 2016; a chinesa Aviation Industry Corporation of China (Avic), 
por sua vez, trabalha no modelo ARJ21, um projeto iniciado em 2002 que amarga 
recorrentes problemas e atrasos. Mas ainda que não seja claro quão promissores 
serão esses projetos, a perspectiva de entrada desses novos players impõe maiores 
desafios à Embraer, que luta para manter-se competitiva no mercado e se projetar 
de forma mais agressiva na Ásia.

Um segundo aspecto, talvez ainda mais desafiador, é a entrada em vigor de 
novos padrões ambientais e de segurança que devem ter impactos profundos no 
mercado da aviação. Essa perspectiva tem mobilizado a indústria aeronáutica dos 
diferentes países a investir pesadamente em novas tecnologias que melhorem as 
características e desempenho dos aviões, em termos de produção de ruídos, de 
emissões e consumo de combustível, visando atender exigências de sustentabilidade 
(aeronaves menos poluentes e mais silenciosas), mas também à diminuição das 
despesas operacionais para as companhias aéreas. Como vimos, nos Estados Unidos 
e no Canadá estão em curso diversas iniciativas conjuntas entre os setores público e 
privado orientadas para esses fins, parcerias que se mostram necessárias, tendo em 
vista que está em jogo um novo conceito de aeronave: disruptivo, com enormes 
desafios tecnológicos a vencer.

 O setor aeronáutico brasileiro precisa obrigatoriamente encontrar seu lugar 
nesse debate, o que significa identificar nichos de competência em que é mais 
competitivo e tem maiores chances de sucesso, e investir intensivamente em P&D, 
formação de pessoal, absorção e geração de tecnologias. Sem esforços nessa direção, 
as chances de o Brasil manter-se entre os líderes desse mercado nos próximos quinze 
anos não parecem muito promissoras.

30. Projeções da Embraer (2012) para o segmento da aviação regional são mais otimistas do que as da Boeing: preveem 
uma demanda de 6.795 novos jatos no segmento de 30 a 120 assentos, ou o equivalente a cerca de US$ 315 bilhões – 
parte desse volume para substituição de aeronaves. Com isso, a frota desse porte de jatos regionais em operação no 
mundo aumentaria de 4.150, em 2011, para 7.375, em 2031. De forma similar ao estudo da Boeing, estimou-se que 
o centro de gravidade desse mercado se deslocará para a Ásia, especialmente a China, enquanto o Oriente Médio 
também deve se sobressair com altas taxas de crescimento. 
31. Ver Toledo (2013).
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4.2 Políticas de apoio ao setor

No que concerne às políticas públicas de investimento praticadas atualmente, 
o Brasil não dispõe de uma estratégia própria para o segmento. Há programas e 
instrumentos que podem ser acionados pelas diferentes instituições com atividades 
no setor. Nesse cenário, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destacam-se como 
principais instituições de apoio ao segmento. 

O BNDES é fundamental para viabilizar as vendas da Embraer, por meio 
do financiamento às exportações e do programa de equalização de juros. Estes 
representam instrumentos ainda mais importantes no período pós-crise interna-
cional, quando se tornou mais difícil o acesso ao crédito nos bancos estrangeiros.  
Nos últimos anos, esse banco tem sido importante também no apoio às vendas 
de jatos comerciais e executivos no mercado doméstico. Os dados para o período 
de 1999 a 2010 mostram essa participação sistemática do BNDES nas vendas da 
Embraer, chegando a apoiar 52% dos jatos comerciais e 29% dos modelos executivos 
vendidos em 2010. Ao longo desses anos, apenas em 2007 o BNDES não teve 
participação nos resultados das empresas, com 100% das transações realizadas com 
fontes de financiamento privado ou externas (Fonseca, 2012, p. 53). O gráfico 8 mostra 
a participação do BNDES nas vendas em relação à receita operacional líquida (ROL).32 

GRÁFICO 8 
Volume de vendas da Embraer apoiadas pelo BNDES versus ROL
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Fonte: Fonseca (2012, p. 53).

32. Outras formas de apoio do BNDES ao setor aeronáutico são o crédito para operações de pré-embarque, do qual a Embraer 
beneficia-se para a produção de aeronaves, e o programa ProAeronáutica, destinado a pequenas e médias empresas. 
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A Finep oferece suporte ao desenvolvimento tecnológico, à pesquisa e à 
inovação nas empresas, nas modalidades de crédito e subvenção econômica.  
Estimativas da instituição apontam que, nas operações de crédito realizadas entre 
2011 e 2013, as empresas do setor aeronáutico absorveram menos de 4% dos  
R$ 10,6 bilhões aprovados, proporção que sobe para aproximadamente 11% no 
caso dos recursos de subvenção disponibilizados nos editais lançados de 2006 a 
2010, no total de R$ 1,6 bilhão. 

Em 2013, os recursos para o setor ganharam um reforço importante com 
o lançamento do InovaAerodefesa, mais uma linha de apoio do programa 
InovaEmpresa, que une diferentes instituições e instrumentos públicos na promoção de 
projetos inovadores. Só por essa característica, esse programa já possui um grande 
mérito, pois consegue atacar um dos problemas do ambiente de inovação brasileiro: 
a necessidade das empresas recorrerem a diferentes instituições para obter recursos, 
sendo obrigadas a “retalhar” os projetos e ter de lidar com prazos e regras de fontes 
diversas. Ao optar por uma “porta de entrada única”, o programa representa um 
passo importante na redução de custos de transação, conferindo maior agilidade 
e foco às atividades das entidades públicas e privadas. 

No caso do InovaAerodefesa, trata-se de uma parceria entre a Finep, o  
BNDES, o Ministério da Defesa (MD) e a Agência Espacial Brasileira (AEB), por 
meio da qual foram disponibilizados R$ 2,9 bilhões para projetos temáticos nas 
áreas aeroespacial, de defesa, de segurança e de materiais especiais. Para o edital de 
2013, candidataram-se setenta empresas, totalizando R$ 10 bilhões em demanda; 
desse conjunto, foram selecionadas 64 empresas e sete instituições de ciência e 
tecnologia (ICTS). A tabela 6 apresenta as estimativas totais de demanda e aquela 
referente às empresas do setor aeronáutico.33

TABELA 6
Estimativas de demanda no âmbito do Programa InovaAerodefesa

Modalidade de recurso disponível
Selecionados Setor aeronáutico

Número R$ Número R$

Crédito 64 empresas 8,7 bilhões 11 empresas 1,9 bilhão

Subvenção econômica 22 empresas 149,9 milhões 2 empresas 44,0 milhões

Cooperativo ICT/empresa 7 ICTs 20,9 milhões 5 ICTs 15,6 milhões

Fonte: Finep.

33. Adicionalmente, a Finep e o BNDES, juntamente com a Embraer e a Agência de Desenvolvimento Paulista  
(Desenvolve SP), alocaram recursos na constituição do Fundo de Investimento em Participações-Aeroespacial (FIP), com 
foco em tecnologia, na modalidade corporate venture – uma novidade no país. O objetivo é incentivar o desenvolvimento 
de tecnologias mais complexas no setor, em áreas como segurança de sistemas, transmissão de dados, óptica, 
monitoramento via GPS, aviônica e integração de sistemas. O FIP entrou em atividade em 2014 com um patrimônio 
de R$131,3 milhões, sendo: R$40 milhões da Embraer, Finep e BNDES cada um, R$10 milhões da Desenvolve SP, e  
R$ 1,3 milhão da gestora do fundo. 
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A expansão do setor no Brasil também se beneficiou nos últimos anos do 
lançamento da Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008. Com a END, as 
Forças Armadas voltaram a fortalecer seu papel no desenvolvimento do setor, posto 
que seu orçamento aumentou e elevou seu poder de demanda, pouco expressivo 
durante toda a década de 1990 e início dos anos 2000. A recuperação orçamentária 
permitiu que novas encomendas fossem feitas ao setor de defesa, favorecendo a 
revitalização da indústria militar brasileira e a expansão da Embraer nesse mercado.34

Entre as contratações realizadas pelo MD no âmbito da END, destacam-se 
dois grandes contratos com a Embraer. Primeiro, o desenvolvimento e produção 
do jato de transporte militar KC-390, em conjunto com a Força Aérea Brasileira 
(FAB). O contrato, no valor de R$ 7,2 bilhões, prevê a entrega de 28 aeronaves 
em dez anos e permitirá expressivos avanços tecnológicos para a empresa, dado o 
elevado padrão de desempenho especificado para a aeronave. Segundo, o Programa 
FX-2, por meio do qual serão adquiridos 36 caças Gripen NG por cerca de  
R$ 10,5 bilhões. A empresa sueca Saab e a Embraer são parceiras no gerenciamento 
conjunto do projeto e fabricação das aeronaves, que devem apresentar um índice 
crescente de nacionalização de partes e peças.

Outras fontes de apoio que merecem menção são os recursos disponibilizados 
pelas fundações de amparo à pesquisa, particularmente a Fapesp, no estado de São 
Paulo, e a Fapemig, no estado de Minas Gerais, as quais dão suporte à pesquisa 
voltada ao setor aeronáutico, motivadas, sobretudo, pela presença de instituições 
acadêmicas e empresas do segmento nas respectivas regiões, como a Embraer e 
a Helibras. A Fapesp, por exemplo, criou, no início dos anos 2000, o Programa 
Parceria para Inovação em Ciência e Tecnologia Aeroespaciais (Picta), uma variante 
do Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (Pite), 
destinado a apoiar pesquisas realizadas de forma integrada pelas universidades e 
o setor produtivo.35 A fundação paulista também teve participação na construção 
do Laboratório de Estruturas Leves (LEL), que entrou em operação em maio 
de 2014 no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e contou com aporte de  
R$ 46,7 milhões entre recursos públicos e privados (Arantes, 2014). A Fapemig, 

34. Vale citar que a END estabelece margem de preferência de até 25% do preço para produtos manufaturados no país, 
em acordo com as normas técnicas nacionais, medida que visa aliar a capacidade de defesa à promoção do 
desenvolvimento da indústria brasileira. Segundo Schmidt e Assis (2013, p. 23), esse pode ser considerado “[o] aspecto 
mais revolucionário das inovações recentes na legislação”.
35. O primeiro projeto aprovado pelo Picta, em 2001, ficou conhecido como Túnel de Vento, e tinha por foco trabalhar 
novos métodos para aumentar a produtividade e a confiabilidade dos ensaios aerodinâmicos realizados no país.  
O projeto encerrou-se oficialmente em 2008 e entre seus parceiros estavam o ITA, a Universidade de São Paulo, 
em São Carlos, e a Embraer (FAB, 2009). Entre 2008 e 2013, a Fapesp apoiou outros projetos em que a Embraer 
constou como parceira, em áreas como: materiais compósitos, fuselagem, ensaios de materiais, acústica, aerodinâmica, 
ergonomia e biocombustíveis. Este último tema foi objeto de um projeto que contou também com a participação 
da Boeing, e visava identificar matérias-primas para produção de biocombustíveis para aviões. O documento que 
aponta oportunidades para o desenvolvimento desses combustíveis alternativos no Brasil foram divulgados em 2013. 
Somados, os resultados desses trabalhos devem contribuir para que a indústria brasileira ofereça aeronaves mais 
confortáveis, silenciosas, seguras e eficientes. 
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por sua vez, apoia a formação de um polo aeroespacial em Minas Gerais, tendo 
como núcleo o município de Itajubá, onde são produzidas as aeronaves de asas 
rotativas da Helibras; um dos objetivos é a criação de um Centro Tecnológico 
de Helicópteros (CTH) que permita ao Brasil vir a dominar as tecnologias de 
concepção e desenvolvimento desse tipo de aeronave. O projeto do centro, orçado 
em R$ 6 milhões, foi financiado pela fundação mineira.

Com efeito, diante dos novos desafios mencionados anteriormente, as ICTs, 
enquanto lócus, por excelência da pesquisa básica e aplicada, da pesquisa na fronteira 
do conhecimento e da formação de recursos humanos de alto nível, ganham uma 
envergadura ainda mais proeminente nas discussões. 

No caso da formação de pessoal, o Brasil forma atualmente pouco mais de cem 
engenheiros aeronáuticos/aeroespaciais por ano. Em 2012, foram graduados 112, 
segundo o Observatório da Inovação/USP, 2014. As principais universidades que 
oferecem cursos na área de engenharia aeronáutica e/ou aeroespacial são: 

• Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA);

• Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);

• Universidade de São Paulo, em São Carlos (USP-São Carlos); e

• Universidade Federal de Uberlândia (UFU).36

Diante dessa realidade, há programas públicos e privados para acelerar a oferta 
de engenheiros. O ITA, por exemplo, está em processo de reestruturação e tem por 
meta duplicar o número de vagas disponíveis nos próximos dois anos. A Embraer, 
por sua vez, criou, em 2001, um mestrado profissionalizante, em parceria com o 
ITA, que visa capacitar engenheiros para atuar na empresa. Trata-se do Programa 
de Especialização em Engenharia (PEE), por meio do qual já foram formados cerca 
de 1,3 mil engenheiros, todos empregados na Embraer.

No âmbito da engenharia e pesquisa tecnológica, há um grupo de instituições 
que desenvolve trabalhos relevantes no setor aeronáutico, como mostra o quadro 7.

QUADRO 7 
Principais instituições de pesquisa no setor aeronáutico

Instituição Principais áreas de competência

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Materiais compostos, ruído, vibração, aeronáutica 
(aeroelasticidade, aerodinâmica, mecânica de voo, superfícies)

Em parceria com o MIT/Estados Unidos, o ITA está construindo 
um novo centro de inovação voltado à renovação do ensino 
e pesquisa em engenharia aeronáutica.

36. Mais recentemente, as seguintes universidades passaram também a oferecer cursos nessas áreas: Universidade 
Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal do Grande ABC (UFABC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Universidade de Taubaté (Unitau), Universidade Vale do Paraíba (Univap) e Universidade Paulista (Unip). 

(Continua)
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Instituição Principais áreas de competência
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo (IPT/SP) 

Materiais compósitos e metálicos (fibras, colagens, ligas, 
soldagens, entre outros)

Universidade de Minas Gerais (UFMG) Física do voo, aeronáutica
Universidade de São Paulo (USP) e de São Carlos 
(USP-São Carlos)

Controladores, ruído, vibração e materiais compósitos

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Estruturas
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
Unesp Campus de Ilha Solteira

Estruturas

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
Unesp Campus de Guaratinguetá

Materiais compósitos

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Ruído e vibração
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Acústica
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) Estruturas
LSI-TEC – Associação do Laboratório de Sistemas  
Integráveis Tecnológico

Sistemas eletrônicos

Fonte: Levantamento realizado junto a especialistas do setor.

Além disso, duas novas redes nacionais vinculadas ao setor aeronáutico foram 
criadas a partir do edital no 15/2008 (MCT/CNPq/FNDCT/Capes/Fapemig/
Faperj/Fapesp), conforme a seguir. 

1) O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estruturas Inteligentes 
em Engenharia (INCT-EIE), que reúne laboratórios de pesquisa voltados 
ao estudo de sistemas estruturais e materiais avançados. O EIE tem como 
instituição sede a Faculdade de Engenharia Mecânica da UFU e possui 
laboratórios associados na USP-São Carlos, UFRJ, ITA, Universidade 
Estadual de São Paulo – Ilha Solteira (Unesp-Ilha Solteira), Universidade 
de Brasília (UnB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 
além de trabalhos em colaboração com laboratórios estrangeiros.

2) O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados 
Críticos (INCT-SEC), que é voltado ao processamento de dados de 
computação ou eletrônica, com ênfase em veículos aéreos, terrestres, 
aquáticos e subaquáticos autônomos. A sede do SEC está localizada no 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da 
USP-São Carlos, atuando em associação com o ITA, USP, Unesp-Rio 
Preto, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) e Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS), além de um conjunto de empresas. 

Ao tomarmos um dos programas mais recentes implementados pelo governo 
federal, o InovaAerodefesa, pode-se observar que há um campo enorme para 

(Continuação)
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estreitamento dos laços entre instituições de pesquisa e empresas que atuam no setor. 
O quadro 8 mostra algumas parcerias promissoras que foram aprovadas pelo 
BNDES e pela Finep como consequência do edital público.

QUADRO 8
Parcerias universidade-empresa submetidas ao Programa InovaAerodefesa

Empresa líder Escopo ICTs

AEL Sistemas S.A.

Desenvolvimento, produção, qualificação e ensaios de voo do 
microssatélite, multimissão militar MMM-1

União Brasileira de Educação e Assistência 
(Ubea) da PUCRS

Desenvolvimento, produção, qualificação e ensaios de voo do 
microssatélite, multimissão militar MMM-1

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Desenvolvimento, produção, qualificação e ensaios de voo do 
microssatélite, multimissão militar MMM-1

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Desenvolvimento, produção, qualificação e ensaios de voo do 
microssatélite, multimissão militar MMM-1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

AEQ Aliança  
Eletroquímica Ltda.

Desenvolvimento de baterias de íon-lítio de alto desempenho 
e uso militar

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE)

Akaer Engenharia 
Ltda.

Desenvolvimento tecnológico ITA

Implantação de unidade fabril ITA

Validação e certificação I ITA

Compsis 
Computadores e 
Sistemas Indústria 
e Comércio Ltda.

ACDH SAT e Sara Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Embraer S.A.

Configuração avançada para redução de ruído Escola de Engenharia de São Carlos

Configuração avançada para redução de ruído Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Aplicação de compósito em asa alongada
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo (IPT)

Aplicação de compósito em asa alongada ITA

Estudos avançados em física de voo ITA

Configuração avançada para redução de ruído ITA

Configuração avançada para redução de ruído Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Fibraforte  
Engenharia,  
Indústria e  
Comércio Ltda.

Propulsor mono-propelente 400N Inpe

Globo Central de 
Usainagem Ltda.

Desenvolvimento e absorção de tecnologias aplicáveis à fabri-
cação do motor foguete a propelente líquido L75

IAE

IACIT Soluções 
Tecnológicas Ltda.

Sistema de vigilância dependente automática por radiodifusão nacional Instituto de Controle do Espaço Aéreo (Icea)

Novaer Craft 
Empreendimentos 
Aeronáuticos S.A.

Projeto de tecnologias em processos
Fundação Centros de Referência e  
Tecnologias Inovadoras (Certi)

Odebrecht Defesa 
e Tecnologia 

Desenvolvimento do sistema de supervisão de bordo e de 
controle de atitude e órbita e sua integração na segunda 
geração da plataforma multimissão

Inpe

Fonte: Informações obtidas junto à Finep.
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É digno de nota também os esforços mais amplos que estão sendo envidados 
para estruturar o Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento (PNPC), 
lançado pela presidente Dilma Rousseff (junho de 2014). Segundo o Decreto 
Presidencial nº 8.269, de 25 de junho de 2014, “considera-se plataforma do 
conhecimento a empresa, o consórcio ou a entidade privada sem fins lucrativos que 
reúna agentes públicos e privados que atuem em conjunto para obter resultados 
concretos para a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou 
processo inovador de elevado risco tecnológico com metas e prazos definidos” (Art. 2o). 

Voltadas para articular instituições públicas e privadas a fim de atenderem 
demandas estratégicas do Estado brasileiro, as plataformas podem ser uma opor-
tunidade para que a indústria aeronáutica venha a contar com recursos materiais e 
financeiros em uma escala ainda inédita no Brasil, baseada em pesquisa e engenharia 
de última geração. Essa nova perspectiva alarga os horizontes de uma indústria que 
precisa acelerar, ampliar e aprofundar sua P&D de modo a competir em melhores 
condições tecnológicas para lograr possibilidades reais de êxito. 

Nessa chave, o PNPC se apoia em diagnóstico semelhante ao já apresentado 
pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que tem defendido a 
criação de um programa de Plataformas Demonstradoras Tecnológicas (PDTs) para 
o setor aeronáutico brasileiro. Em grandes linhas, as PDTs recebem esse nome por 
abrigarem uma série de projetos inter-relacionados, como aqueles que convergem 
para um projeto de asa de avião, por exemplo. Um dos principais objetivos é atuar 
na fase de pesquisa pré-competitiva, caracterizada pelo conjunto de testes e ensaios 
realizados após os desenvolvimentos no laboratório e antes da introdução do produto 
no mercado.37 O apoio a essa fase do processo de desenvolvimento produtivo tem se 
tornado, cada vez mais, uma preocupação dos países. O levantamento de iniciativas 
de PDTs para o segmento aeronáutico na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá 
identificou programas bilionários, de um modo ou de outro convergindo para a 
questão ambiental – redução de emissões, eficiência energética etc. 

Por isso, a ABDI concluiu ser 

necessário e urgente o Brasil adotar programas semelhantes (...) já que as aeronaves 
estão passando por mudanças tecnológicas significativas em seus materiais, na sua 
configuração aerodinâmica e em sistemas de controle de voo, mudanças que neces-
sitam de certificação, de avaliação de segurança e de comportamento ao longo do 
tempo, características básicas que justificam um demonstrador tecnológico (ABDI, 
2014, p. 13).

37. Para que um novo modelo de avião seja liberado para comercialização, há um longo percurso a trilhar, que envolve 
inúmeros ensaios, testes de materiais, de fadiga, de pressão etc., a fim de garantir que o produto oferece segurança e 
está em condições de ser certificado.
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Ou seja, há um reconhecimento nas diferentes instâncias do governo da necessi-
dade de direcionar esforços para alavancar o setor aeronáutico, sendo possível encontrar 
iniciativas e propostas avançadas – como o InovaAerodefesa, a reestruturação do ITA, 
o uso do poder de compra governamental – em andamento e com potencial para 
acelerar o desenvolvimento do setor no país. Não há dúvidas de que o Brasil progrediu 
significativamente na oferta de instrumentos de apoio à inovação na última década. 

Mas como vimos nos casos dos Estados Unidos e no Canadá, os projetos 
de grande envergadura têm na infraestrutura de ciência e tecnologia um ponto 
fundamental de apoio – nessas instituições são investidas somas elevadas de 
recursos, de modo a torná-las aptas a desenvolver tecnologias de ponta que possam 
ser repassadas ao setor industrial, um parceiro recorrente nos inúmeros projetos, 
sempre com vistas a produzir melhores resultados na economia. No Brasil, no 
entanto, esses laços ainda necessitam ser fortalecidos. 

Nesse contexto, um passo importante para facilitar a articulação entre os 
centros de pesquisa e as empresas, ou entre a pesquisa pública e a privada, é 
conhecer a capacidade instalada, a qualidade dos pesquisadores e as condições dos 
laboratórios de modo a explorar todas as potencialidades existentes.

Com esse intuito, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Finep, 
em parceria com o Ipea, realizaram um levantamento da infraestrutura de CT&I dis-
ponível no país, nas universidades e nos centros de pesquisa, o qual serviu de ponto 
de partida para este trabalho. A próxima subseção discute os resultados desse esforço 
de coleta de dados, tendo como foco o setor aeronáutico. Debates dessa natureza 
são de grande relevância para subsidiar programas e ações que tenham no fortaleci-
mento do sistema de inovação uma alavanca para o desenvolvimento econômico.

4.3  Universo e características da infraestrutura de CT&I que trabalha direta, 
indiretamente ou com potencial para apoiar o setor aeronáutico 

As informações sobre a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica reunidas 
mediante a iniciativa conjunta do MCTI/CNPq/Finep/Ipea correspondem a um 
total de 1.760 entidades, entre laboratórios, plantas-piloto, observatórios e estações 
ou redes de monitoramento. 

Nesse conjunto, procuramos identificar as infraestruturas que têm ou podem ter 
relações com o setor aeronáutico. Chegou-se a um resultado de 204 infraestruturas (anexo). 
A seleção foi realizada a partir da definição de palavras-chave sugeridas 
por especialistas na área: acústica, aero, aeronáutica(o), aeroespacial, aeronave, 
corrosão, fluído, liga metálica, manufatura avançada, manufatura aditiva, material(is) 
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compósito(s), propulsão, prototipagem, sistema embarcado, soldagem. Essas palavras 
foram utilizadas em uma busca em campos específicos da base (nome da infraes-
trutura, descrição da infraestrutura, grande área, área do conhecimento e setor de 
atividade), permitindo identificar instituições que tradicionalmente atuam junto 
ao setor, como os laboratórios do ITA, assim como laboratórios que trabalham 
indiretamente ou que têm potencial para apoiar o setor aeronáutico.

Desse prisma, é importante frisar que se trata de uma amostragem e não do 
universo exaustivo de instituições, centros, laboratórios, equipamentos e pesquisadores 
com atividades relacionadas ao setor aeronáutico. Por exemplo, o ITA conta com 
mais de quarenta laboratórios, mas menos da metade participou do levantamento. 
Outras instituições, sabidamente atuantes no setor, como os laboratórios de 
engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), também não 
estão representados na amostra. 

Mesmo assim, consideramos que o levantamento tem representatividade, 
principalmente porque conseguiu detectar uma série de laboratórios, nem sempre 
classificados como parte do setor aeronáutico, mas com forte interface com este, 
que ajudam a compor o quadro de potencialidades de pesquisa para essa indústria – 
como alguns que atuam no segmento de petróleo e gás, por exemplo.

4.3.1 Características dos laboratórios selecionados 

Pelos critérios descritos, o levantamento identificou 204 laboratórios38 
que confirmam que o Brasil dispõe de uma infraestrutura laboratorial em expansão, 
que acompanha, em geral, a localização da indústria, ainda concentrada na região 
Sudeste. Como se observa na tabela 7, o número de laboratórios nas regiões 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e mesmo Sul, mostra grande contraste com o 
volume verificado na região Sudeste, onde se encontram 75% da infraestrutura 
aqui analisada. Em termos de área física, apesar de a disparidade ser semelhante, 
os dados sugerem que a região Sul possui laboratórios de maior porte que a média 
do universo selecionado, sendo inclusive maior que os da região Sudeste.

TABELA 7 
Número de instituições e infraestruturas por região

Região Número de infraestruturas Número de instituições Área física (m²) Média da área física

Centro-Oeste 7 2 531 75,9

Nordeste 16 8 1.253 78,3

Norte 4 4 1.518 379,5

Sudeste 152 43 76.751 504,9

Sul 25 10 20.071 802,9

Fonte: Dados da pesquisa.

38. Consideramos a categoria laboratório em sentido amplo, que envolve 199 laboratórios e cinco unidades de 
observatórios e estações ou redes de monitoramento. 
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Pela tabela 8, nota-se que estamos diante de laboratórios em grande parte 
jovens, mais da metade criada a partir do ano 2000. O avanço na instalação 
dessas infraestruturas nos últimos quinze anos coincide com o período em 
que se nota maior esforço empreendido pelo governo federal para fortalecer 
as ICTs no país (Miranda e Mirra, 2012), sugerindo que tal expansão seja 
reflexo desse movimento. Adicionalmente, tendo em vista a presença na amostra 
de laboratórios com atuação no segmento de petróleo, é plausível supor que 
esse crescimento mais recente também esteja associado ao volume de recursos 
injetado nessa área pelo setor e à atenção que passou a ser dedicada ao pré-sal 
(Turchi et al., 2013).

TABELA 8 
Início das operações

Início de operação Número Total dos laboratórios (%)

Antes de 1970 6 3,0

De 1970 a 1979 14 7,0

De 1980 a 1989 32 16,0

De 1990 a 1999 41 20,0

De 2000 a 2009 62 30,0

De 2010 a 2012 49 24,0

Fonte: Dados da pesquisa.

Reforçando o argumento anterior, a tabela 9 mostra o predomínio dos 
processos de modernização nos últimos cinco anos.

TABELA 9 
Período de modernização

Período de modernização Número (%)

Até 1 ano 83 40,7

Entre 1 e 5 anos 67 32,8

Entre 5 e 10 anos 19 9,3

Entre 10 e 15 anos 9 4,4

Não houve 26 12,7

Fonte: Dados da pesquisa.

A classificação das infraestruturas por grandes áreas do conhecimento confirma 
a presença marcante das engenharias. Contudo, chama atenção a existência de 
laboratórios que se autoclassificam como integrantes de outras áreas, particularmente 
ciências exatas e da terra, o que sugere um nível mais elevado de interfaces e de 
maior multidisciplinaridade.
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TABELA 10 
Laboratórios por grandes áreas do conhecimento e UF1

UF Ciências exatas e da terra Engenharias Ciências agrárias Ciências da saúde Ciências biológicas

Bahia 2 8 0 0 0

Ceará 1 1 0 0 0

Distrito Federal 1 6 0 0 0

Espírito Santo 1 2 0 0 0

Mato Grosso do Sul 0 1 0 0 0

Minas Gerais 2 23 0 0 0

Paraná 1 6 0 0 0

Paraíba 2 1 1 0 0

Pará 2 1 0 0 0

Pernambuco 1 1 0 0 0

Rio de Janeiro 10 23 0 1 0

Rio Grande do 
Norte

0 1 0 0 0

Rio Grande do Sul 4 2 0 0 0

Roraima 1 0 0 0 0

Santa Catarina 7 10 1 0 1

São Paulo 32 82 0 0 1

Fonte: Dados da pesquisa.
Nota: 1  A soma dos laboratórios excede o número total analisado, pois foi permitido aos laboratórios classificarem-se em mais de uma área.

A tabela 11 mostra a alta concentração de investimentos nos laboratórios 
de engenharia nos últimos cinco anos, confirmando o esforço em andamento 
para aumentar a capacidade de geração de conhecimento em maior sintonia com 
empresas do setor aeronáutico.

TABELA 11
Totais por grandes áreas do conhecimento

Grandes áreas Número de laboratórios
Número de laboratórios com investimento 

significativo nos últimos 5 anos

Ciências exatas e da terra 67 52

Ciências biológicas 2 2

Engenharias 168 124

Ciências da saúde 1 1

Ciências agrárias 2 2

Fonte: Dados da pesquisa.

Na tabela 12, é possível observar que as agências e empresas públicas federais 
foram as principais responsáveis pelos investimentos mais recentes, tal como se 
observou para o conjunto das infraestruturas do levantamento. 
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TABELA 12 
Total de infraestruturas e financiamento por entidade

Financiadora Número de infraestruturas Investimento (R$) (%)

Capes 39 3,1 1,35

CNPq 73 14,9 6,43

Finep 34 31,6 13,57

FAPs 64 19,5 8,40

Própria instituição 69 28,0 12,05

Outra instituição pública 8 4,9 2,09

Petrobras 30 65,5 28,14

Outra empresa pública 2 2,1 0,89

Empresa privada 39 26,6 11,43

Prestação de serviços 32 23,5 10,12

Outra 11 12,8 5,53

Fonte: Dados da pesquisa.

4.3.2 Recursos humanos

O número e a qualidade dos pesquisadores responsáveis pelas atividades desses 
laboratórios constituem elementos-chave para a dinâmica do sistema de inovação 
do setor aeronáutico. Desse ponto de vista, os dados indicam alta qualificação dos 
recursos humanos alocados nos laboratórios em análise, com presença significativamente 
maior de doutores e mestres. 

TABELA 13 
Pesquisadores por nível de formação

Titulação Número de pesquisadores (%)

Doutorado 660 61,0

Mestrado acadêmico e profissionalizante 203 18,7

Demais níveis de formação1 220 20,3

Fonte: Dados da pesquisa.
Nota: 1  Inclui MBA, especialização, graduação, ensino técnico, ensino médio, extensão universitária, cursos de curta duração, 

e sem informação.

A maioria desses pesquisadores é servidor público (tabela 14), predomínio que 
se nota também no quadro do apoio técnico (tabela 15), com as possíveis vantagens 
(estabilidade, carreira) e desvantagens que isso possa acarretar (irregularidade na 
renovação de pessoal, elevada média de idade, ausência de sistemas meritocráticos 
consistentes para avaliação, eventuais constrangimentos salariais).39

39. O número de pesquisadores por tipo de vínculo excede o número total de pesquisadores em razão de alguns 
possuírem mais de um vínculo empregatício.
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TABELA 14 
Pesquisadores, por tipo de vínculo

Tipo de vínculo Número de técnicos

Servidor/funcionário 686

Celetista 184

Bolsista 211

Pesquisador visitante 30

Outro 60

Fonte: Dados da pesquisa.

TABELA 15 
Equipe técnica e administrativa, por tipo de vínculo

Tipo de vínculo Número de técnicos

Servidor/funcionário 509

Prestador de serviço/tercerizado 137

Outro 104

Fonte: Dados da pesquisa.

4.3.3 Prestação de serviços

Quanto à prestação de serviços externos e internos, a maioria dos laboratórios 
identificados respondeu positivamente, conforme a tabela 16.

TABELA 16 
Laboratórios que prestam serviços

Presta serviços Número (%)

Não 50 25,0

Sim 154 75,0

Fonte: Diretório de instituições do CNPq (2014).

Todavia, segundo a tabela 17, esses serviços são prestados majoritariamente 
à própria rede de pesquisadores – supostamente tanto interna quanto externa ao 
laboratório. A amostra atual não permite identificar se ocorre evolução ou involução 
do número de assistências prestadas ao governo, pesquisadores e, em especial, às 
empresas, visto se tratar de um primeiro levantamento. Contudo, à medida que 
houver uma cobertura de um período de tempo maior, o tipo de tendência 
existente poderá ser explicitado.40

40. Considerando que o projeto pretende implantar a coleta anual de informações, no futuro próximo um acompanhamento 
longitudinal deverá ser possível.
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TABELA 17 
Tipo de cliente e serviços técnicos

Tipo de cliente Número de infraestruturas (%)

Pesquisadores 120 40,0

Empresas 111 37,0

Governo 55 18,0

Outro 15 5,0

Fonte: Dados da pesquisa.

Entre os serviços prestados para pesquisadores, predominam, nessa ordem, 
ensaios e testes, análise de materiais, desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos 
e consultorias e assessorias; enquanto para as empresas prevalecem ensaios e testes, 
consultorias e assessorias, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos, desenvol-
vimento e aperfeiçoamento de processos e análise de materiais. Aqui também se faz 
necessário avaliar se a demanda por geração de conhecimento em serviços de maior 
complexidade está crescendo ou não.

TABELA 18 
Laboratórios por tipos de serviços prestados e público atendido

Tipo de serviço técnico-científico Governo Pesquisadores Empresas Outro

Acesso a banco de células, microrganismos 0 1 0 0

Análise de materiais 18 54 43 5

Análise de propriedades físico-químicas 9 32 30 2

Calibração 10 15 24 1

Certificação 2 3 9 0

Consultoria e assessoria 26 40 62 2

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos 13 45 44 0

Desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos 17 31 48 3

Elaboração e testes de protótipos 16 33 38 1

Ensaios e testes 28 69 71 5

Exames laboratoriais 1 2 5 0

Informação tecnológica 8 20 24 1

Inspeção 4 7 10 0

Manutenção de equipamentos 2 8 4 1

Metrologia 11 11 16 1

Escalonamento 2 4 6 0

Serviços ambientais 1 6 5 0

Outros 3 9 3 2

Fonte: Dados da pesquisa.

Já em relação aos usuários externos,41 a tabela 19 mostra que os laboratórios 
são mais utilizados por estudantes de pós-graduação no Brasil e, em segundo 

41. Compreende o “pesquisador que utilizou os serviços ou os equipamentos do laboratório no ano-base, e não faz parte da 
equipe de pesquisadores, técnicos ou estudantes do próprio laboratório e/ou infraestrutura” (De Negri e Squeff, 2014, p. 14).
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lugar, por pesquisadores de empresas. A tabela revela também um indicativo de 
maior interação, no setor aeronáutico, entre as infraestruturas de C&T públicas e 
a iniciativa privada em comparação aos resultados obtidos para o total da amostra, 
em que a utilização dos laboratórios por pesquisadores de empresas apareceu em 
último plano. Porém, há de se notar o grande número de alunos de graduação 
registrado como usuários, o que também sugere uma forte utilização do laboratório 
para atividades de docência.

TABELA 19 
Tipos de usuários externos

Vínculo do pesquisador usuário Usuários do Brasil Usuários do exterior

Alunos de pós-graduação 1058 28

Pesquisadores de empresas 982 55

Alunos de graduação 909 9

Pesquisadores da mesma instituição (exceto a equipe da infraestrutura) 777 22

Pesquisadores de outras instituições 676 82

Fonte: Dados da pesquisa.

Essa tendência é corroborada pelos dados a seguir, que apontam o uso contínuo 
dos laboratórios para atividades de pesquisa e ensino e extensão – ou seja, docência. 
O uso para desenvolvimento de tecnologia, muito embora não desprezível, não 
é predominante. Entretanto, vale registrar, mais uma vez, que esses números não 
acompanham a tendência geral da amostra, em que o uso contínuo para fins de 
desenvolvimento tecnológico aparece na terceira posição.

TABELA 20 
Tipo de atividade

Intensidade de uso Contínuo Alguns dias da semana Alguns dias do mês Esporádico

Atividade de pesquisa 151 19 11 13

Atividades de ensino e extensão 78 57 50 73

Desenvolvimento de tecnologia 102 24 16 30

Prestação de serviço 31 16 23 70

Outra 8 0 0 1

Fonte: Dados da pesquisa.

4.3.4 Custos operacionais

Apesar do reconhecimento pelos coordenadores dos laboratórios de que estes foram 
contemplados com recursos para os memos no período mais recentes, predominam 
investimentos em equipamentos de pequeno e médio porte (até R$ 1 milhão), 
como sugere a tabela 21. 
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TABELA 21 
Valor estimado dos equipamentos

Valor estimado (R$ correntes) Número de infraestruturas (%)

Até R$ 500 mil 107 52,4

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 30 14,7

Acima de R$ 1 milhão até R$ 3 milhões 34 16,7

Acima de R$ 3 milhões até R$ 5 milhões 34 16,7

Acima de R$ 5 milhões até R$ 10 milhões 9 4,4

Acima de R$ 10 milhões até R$ 20 milhões 7 3,4

Acima de R$ 20 milhões até R$ 30 milhões 2 0,9

Acima de R$ 30 milhões até R$ 50 milhões 2 0,9

Acima de R$ 200 milhões 1 0,5

Fonte: Dados da pesquisa.

O volume registrado como custos e receitas gerados pelos laboratórios da 
amostra, na tabela 22, acompanha a estimativa anterior em que equipamentos e 
investimentos concentravam-se nas faixas de menor valor. 

A partir desses resultados, seria interessante avaliar em que medida o baixo 
valor desses equipamentos, dos custos e das receitas condicionam o perfil e a 
capacidade de geração de conhecimento dos laboratórios, reduzindo o nível de 
complexidade dos serviços prestados.

TABELA 22 
Estimativa do custo operacional e receita dos laboratórios

Valores
Custo operacional Receita

Número de infraestruturas Número de infraestruturas

Até R$ 50 mil 80 45

Acima de R$ 50 mil até R$ 300 mil 54 44

Acima de R$ 300 mil até R$ 500 mil 19 4

Acima de R$ 500 mil até R$ 1 milhão 13 12

Acima de R$ 1 milhão até R$ 2 milhões 9 8

Acima de R$ 2 milhões até R$ 5 milhões 8 13

Acima de R$ 5 milhões 1 4

Não é possível estimar 20 74

Fonte: Dados da pesquisa.

4.3.5 Avaliação dos coordenadores sobre a situação atual dos laboratórios

Finalmente, é importante registrar a avaliação dos coordenadores sobre as 
infraestruturas que dirigem. 

No quesito básico de recursos humanos, a avalição é positiva do ponto de vista 
da qualificação dos pesquisadores, ou seja, 77% dos coordenadores consideraram-na 
adequada. O mesmo vale para o número de profissionais de apoio técnico. 
Porém, já em termos de quantidade de pesquisadores, cerca de 80% avaliaram 
como pouco adequada (28%) ou inadequada (51%). 
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TABELA 23 
Avaliação dos recursos humanos
(Em %)

Recursos humanos Adequado Pouco adequado Inadequado Não se aplica 

Qualificação dos profissionais 77,3 3,8 1,6 17,3

Número de pesquisadores 20,0 28,1 50,8 1,1

Número de profissionais de apoio técnico 70,3 18,4 3,8 7,6

Fonte: Dados da pesquisa.

Para 62% dos coordenadores, as instalações de infraestrutura são adequadas 
(34%) e avançadas para os padrões brasileiros (28%). Outros 18% consideraram 
os laboratórios compatíveis com os melhores do gênero no exterior. No entanto, 
16% reconheceram explicitamente sua fragilidade, afirmando serem insuficientes 
comparados a outras infraestruturas semelhantes no Brasil; e 28% também apontaram 
a distância que ainda separa a infraestrutura da amostra em relação a similares 
estrangeiras. Essa informação sugere a necessidade de um esforço concentrado para 
elevar o patamar da infraestrutura de pesquisa nesse setor.

TABELA 24 
Avaliação da capacidade técnica

Avaliação
Número de  

infraestruturas
(%)

Avançada e compatível com a observada nas melhores infraestruturas do gênero no exterior 36 17,6

Avançada em relação aos padrões brasileiros, mas ainda distante da observada nas melhores 
infraestruturas do gênero no exterior

58 28,4

Adequada e compatível com a observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 70 34,4

Insuficiente em relação à observada em outras infraestruturas do gênero no Brasil 33 16,2

Não sabe 7 3,4

Fonte: Dados da pesquisa.

Na opinião de 38% dos coordenadores, as instalações físicas são boas ou 
muito boas, mas uma parcela superior (62%) apontou serem regulares ou ruins, 
o que significa um sinal de alerta sobre eventuais limites das instalações. No caso 
dos equipamentos, a avaliação foi mais positiva, já que mais da metade dos coor-
denadores avaliou que suas condições são boas ou muito boas, embora cerca de 
40% ainda tenham reconhecido serem regulares ou ruins. Do ponto de vista dos 
insumos e manutenção, a avaliação é majoritariamente boa ou muito boa.

TABELA 25 
Condições de operação

Avaliação das condições Instalações físicas (%) Equipamentos (%) Insumos (%) Manutenção (%)

Muito bom 20 9,8 34 16, 7 90 44,1 51 25,0

Bom 57 27,9 81 39,7 79 38,7 102 50,0

Regular 74 36,3 67 32,8 21 10,3 41 20,0

Ruim 52 25,5 21 10,3 2 1,0 5 2,5

Não se aplica 1 0,5 1 0,5 12 5,9 5 2,5

Fonte: Dados da pesquisa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi identificar os principais elementos do sistema de 
inovação no setor aeronáutico brasileiro, tendo como foco a infraestrutura de 
ciência e tecnologia. 

Como procuramos demonstrar, destaca-se, entre as potencialidades desse 
sistema de inovação, o fato de a indústria brasileira experimentar momento de 
expansão, com algumas perspectivas favoráveis no horizonte: de um lado, o Brasil 
dispõe de instrumentos avançados para apoiar o crescimento dessa indústria e, de 
outro, a Embraer possui produtos competitivos e capacidade de engenharia apurada. 

No entanto, para enfrentar os desafios colocados, seja no âmbito da 
sustentabilidade, materiais, combustíveis, segurança e nova mobilidade, os 
levantamentos aqui registrados apontam que a indústria nacional precisa percorrer 
um longo caminho para desenvolver uma infraestrutura de última geração e realizar 
P&D em áreas de alta complexidade, de modo a projetar empresas na cadeia de 
suprimentos, e dar a Embraer, empresa-chave para o país, melhores condições para 
competir no mercado global. 

As seções mais analíticas deste trabalho encontraram eco, mesmo com as 
limitações apresentadas, no levantamento realizado pelo MCTI/CNPq/Finep/Ipea, 
e deram respaldo às sugestões explicitadas ao longo deste trabalho.

Das respostas recebidas no levantamento, extrai-se que é mais do que 
necessário apoiar a ampliação das infraestruturas, com foco e prioridade, de modo 
a dotar o sistema de inovação com laboratórios mais robustos, permanentemente 
atualizados e pesquisadores cada vez mais qualificados. Haja vista que os dados 
aqui analisados sinalizaram para uma rede de laboratórios: i) em expansão – 
especialmente a partir dos anos 2000 –, mas cujos investimentos em equipamentos 
e custos operacionais estimados concentram-se nas faixas de menor valor; ii) usada 
predominante para fins de ensino e pesquisa, sem uma forte integração com o 
setor empresarial; iii) que opera com um número de pesquisadores considerado 
não apropriado; e iv) cujas instalações físicas precisam ser melhoradas, sobretudo 
em referência ao cenário internacional. 

Com efeito, a existência de laboratórios mais dinâmicos, articulados com 
empresas e centros internacionais é imprescindível para oxigenar o sistema de inovação 
e fortalecer uma atuação mais sintonizada com o desenvolvimento da indústria.

Nesse contexto, as informações coletadas reforçam a oportunidade e atualidade 
de propostas que vêm sendo discutidas em conjunto entre a ABDI e a Embraer, 
como a elaboração de um programa de plataformas demonstradoras tecnológicas 
aeronáuticas (PDT). A proposta de uma PDT seguramente pode ganhar em 
concretude e abrangência com a nova iniciativa do governo federal de investir em 
um Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento, que já estabeleceu como 
uma de suas prioridades o setor aeronáutico.
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De fato, esse parece um caminho promissor para que o Brasil torne-se menos 
dependente tecnologicamente e fortaleça a rede nacional de empresas do setor 
aeronáutico, a fim não apenas de assegurar um espaço no mercado internacional 
nos próximos anos, mas de manter-se na dianteira do setor. 

Naturalmente, seguir essa trilha implica construir cenários tecnológicos, fazer 
escolhas das rotas, priorizar áreas e concentrar esforços nos ativos reais existentes, 
de modo a aproveitar as janelas de oportunidades para o país. As redes a serem 
estimuladas pelas plataformas poderão propiciar que institutos e centros de 
pesquisa do setor aeronáutico trabalhem de forma mais integrada, inclusive com 
polos internacionais, de maneira a acelerar o desenvolvimento de suas competências 
e aprimorar o foco de suas atividades. Além disso, as plataformas poderão ajudar a 
superar a verticalização ainda remanescente e os constrangimentos legais que esses 
centros enfrentam para realizar suas compras, contratações e operações, dado o 
emaranhado legal e de controle existente no país. 

Em síntese, há um novo cenário institucional emergindo no país que procura 
equacionar problemas advindos do marco regulatório, do sistema de financiamento 
à inovação, e da ainda frágil relação entre a iniciativa privada e o setor público – 
especialmente no que tange à produção de conhecimento e de tecnologia.  
Esse novo ambiente amplia os horizontes do setor e cria oportunidades reais para 
o fortalecimento das instituições que conformam o sistema de inovação aqui 
analisado, visto que as ICTs ocupam papel central nesse processo, tornando assim 
mais tangíveis os necessários ganhos de competitividade na indústria aeronáutica. 
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ANEXO

INFRAESTRUTURAS DE PESQUISA SELECIONADAS A PARTIR DO LEVANTAMENTO DO 
MCTI/CNPq/Ipea

Divisão de Tecnologias Tridimensionais Laboratório de Automação e Robótica

Laboratório de Corrosão Laboratório de Corrosão

Laboratório de Corrosão Laboratório de Energia e Sistemas Térmicos

Divisão de Superfícies de Interação e Displays Laboratório Instrumentação e Controle

Laboratório de Aeroelasticidade Instituto de Soldagem e Mecatrônica

Laboratório de Mecânica dos Fluidos – Aerodinâmica Laboratório de Ensaios Mecânicos em Materiais

Laboratório de Tecnologia Submarina Laboratório Aplicações e Tempo Real

Laboratório de Simulação de Escoamentos com Superfície Livre Laboratório de Robótica, Simulação e Soldagem

Laboratório de Eletroquímica e Materiais Nanoestruturados Laboratório Computacional em Térmica e Fluidos

Centro de Capacitação Tecnológica em Automação Industrial Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais

Laboratório de Apoio à Fabricação Laboratório de Oceanografia por Satélites

Laboratório de Eletrônica Laboratório de Difração de Raios X

Laboratório de Eletricidade Laboratório de Usinagem Convencional

Laboratório de Metrologia Industrial Observatórios Ionosféricos nos Pontos Conjugados

Laboratório de Mecância de Estruturas Laboratório de Propulsão Elétrica

Laboratório de Vibrações e Acústica Laboratório de Sistemas Eletro-Ópticos

Metalografia e Tratamentos Térmicos Laboratórios de Corrosão e Tratamento de Superfícies

Laboratório de Projeto e Manufatura de Componentes de 
Plástico Injetados

Laboratório de Simulação Numérica em Mecânica dos Fluidos e 
Transferência de Calor

Laboratório de Células Solares Laboratório Processamento de Materiais

Laboratório de Acústica Microscopia Eletrônica/Análise Térmica

Laboratório de Implantação Iônica por Plasma Termo Fluidos – Lab TermoFluidos

Laboratório de Adesão Laboratório de Catálise e Propelentes Limpos

Laboratório de Mecânica dos Fluidos Laboratório de Soldagem

Laboratório de Tribologia e Materiais Laboratório de Aerodinâmica Experimental

Laboratório de Emulsões Laboratório de Microfabricação

Laboratório de Desenvolvimento de Sensores Magnéticos Laboratório de Líquido Penetrante e Partícula Magnética 

Laboratório de Transferência de Calor e Massa Laboratório de Motores

Laboratório de Eficiência Energética Laboratório de GPSEM

Laboratórios de Pesquisa de Pós-Graduação Laboratório de Sistemas de Computação e Robótica

Experimentos Ionosféricos em São João do Cariri e Campinas Grande Laboratório de Multiusuário de Espectroscopia Óptica Avançada

Laboratório de Ionosfera Biomateriais

Laboratório de Automação Industrial Aeronáutica Laboratório Mecânica Computacional

Laboratório de Ensaios Centro Tecnológico de Polímeros Banco de Testes de Propulsores de Satélites com Simulação de Altitudes

Laboratório de Materiais Observatório Ionosférico

Laboratório Ultrassom Laboratório de Tecnologias Espaciais

Grupo de Sistemas Embarcados Leea – Laboratório de Espectroanalítica e Eletroanalítica Aplicada

(Continua)
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Divisão de Tecnologias Tridimensionais Laboratório de Automação e Robótica

Laboratório de Telecomunicações Espaciais Laboratório de Análises e Superfícies

Observatório Espacial de São Martinho da Serra Laboratório de Dinâmica dos Fluidos

Laboratório de Materiais Nanoestruturados Laboratório de Metrologia Dimensional

Automação do Projeto de Sistemas Computacionais Embarcados Grupo de Ensaios e Simulações Ambientais em Reservatórios

Laboratório de Térmica Laboratório de Microgravidade

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura Laboratório de Prototipagem Rápida

Laboratório de Física Laboratório de Síntese Automática de Circuitos

Laboratório de Sistemas Eólicos Laboratório de Usinagem e Automação

Laboratório Sonda Laboratório de Integração e Testes

Engenharia Naval (embarcações: cascos, propulsão, manobras, 
comportamento em ondas)

Laboratórios de Engenharia de Processos de Conversão e 
Tecnologia de Energia

Estação de Monitoramento Solar/Ionosférico Laboratório de Tecnologias de Transporte Óptico

Banco de Testes de Propulsores de Satélites em Condições Ambientais Laboratório de PD&I Login

Laboratório de Combustão de Biomassa e Queimadas Laboratório do Comportamento Termomecânico de Materiais

Oficina de Manutenção de Aeronaves Laboratório de Aplicações em Combustão e Gaseificação

Laboratório de Escoamento de Fluidos – Giulio Massarani Laboratório de Caracterização da Dinâmica do Escoamento de Fluidos

Laboratório de Simulação Laboratório de Ensino e Pesquisa em Usinagem

Laboratório de Suprimento de Energia Laboratório de Infravermelho

Laboratório de Combustível Nuclear Laboratório de Análise Química

Laboratório de Ensaios e Combustão Laboratório de Estruturas Inteligentes e Compósitos Avançados

Laboratório de Óptica e Fibras Ópticas Laboratório de Radiação Ionizante

Laboratório de Soldagem e Revestimentos Laboratório de Propelentes

Grupo de Pesquisas em Automação e Robótica Móvel Laboratório de Ensaios de Trens de Pouso e Componentes

Laboratório de Eletroquímica Laboratório de Caracterização de Dispositivos Semicondutores

Laboratório de Fusão Laboratório de Materiais Eletromagnéticos

Laboratório de Compósitos (laminação e mecânica) Laboratório de Materiais Eletromagnéticos

Laboratório de Cam Análises e Caracterização de Materiais de Carbono

Laboratório de Microtecnologia Laboratório de Ensaios Estruturais

Nome da Infraestrutura não Informado Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações de Lasers e Óptica

Observatório Espacial de Belém Laboratório de Ensaios Aerodinâmicos

Laboratório de Análise de Propelentes Laboratório de Baixa Pressão

Centro de Termotransformação dos Materiais Laboratório de Medição de Superfícies Ópticas

Laboratório de Propulsão Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Prof. Henry T. Nagamatsu

Laboratório de Mecânica de Fluidos não Newtonianos Laboratório de Ensaios de Impacto

Laboratório de Corrosão e Proteção Laboratório de Fluorescência e Difração de Raios-X

Laboratório de Termo-hidráulica Laboratório de Ensaios Mecânicos

(Continua)
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Divisão de Tecnologias Tridimensionais Laboratório de Automação e Robótica

Nome da Infraestrutura não Informado Laboratório de Baixa Força

Laboratório de Soldagem Laboratório de Medidas de Radioatividade Ambiental

Laboratório Sinais e Sistemas Laboratório de Antenas e Propagação

Soldagem Laboratório de Eletromagnetismo Computacional

Laboratório de Magneto-Hidrodinâmica Laboratório de Engenharia Virtual

Laboratório de Eletroacústica Laboratório de Saneamento

Laboratório Central, de Análises Térmicas e Calorimetria, de 
Tratamento Térmico e Cura, de Pirotécnica

Laboratório de Propriedades Termo-mecânicas de Materiais Viscoelásticos

Laboratório de Crescimento de Diamantes Cvd, Dlc e 
Nanotubos de Carbono

Laboratório de Tecnologia de Pós e Plasma

Laboratório de Manufatura Digital Grupo de Eletroquímica Aplicada

Laboratório de Catálise Ambiental Laboratório de Visão, Robótica e Imagem

Laboratório de Integração de Cargas Úteis para Balões Laboratório de Transporte Aéreo

Laboratório de Biomassa Energética Laboratório de Análise Instrumental

Laboratório de Acústica e Vibrações Laboratório de Caracterização e Análise de Materiais

Laboratório de Supervisão de Bordo Laboratório de Mecânicas dos Fluídos

Laboratório para Automação em Soldagem Laboratório do Grupo de Mecânica Computacional

Divisão de Microssistemas Laboratório de Sistemas Embarcados

Laboratório de Estruturas Laboratório de Análise Térmica Prof. Ivo Giolito, RJ

Laboratório de Soldagem Laboratório de CFD – Fluidodinâmica Computacional

Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais Laboratório de Mecânica dos Fluidos

Laboratório de Processos Químicos e Tecnologias de Partículas Laboratório de Misturas Poliméricas e Compostos Condutores

Laboratório de Catálise Espacial Laboratório de Nanocompósitos Poliméricos

Laboratório de Termometria Laboratório de Química de Materiais Avançados

Laboratório de Monitoramento de Clima Espacial de Boa Vista, RR Laboratório de Tecnologia de Polímeros Naturais e Sintéticos

Laboratório de Nanotecnologia e Processos a Plasmas Laboratório do Programa de Engenharia Metalurgia e Materiais

Laboratório de P&D Soldagem Laboratório de Biopolímeros e Sensores

Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas Laboratório de Caracterização e Processamento de Metais

Laboratório de Aerodinâmica Laboratório de Processos Metalúrgicos

Laboratório de Calibração de Instrumentos do Clima Espacial Laboratório de Fotônica

Laboratório de Projetos Mecânicos Prof. Henner Alberto Gomide Laboratório de Geossintéticos

Laboratório de Estruturas Aeroespaciais Laboratório de Materiais de Construção

Centro de Competência em Manufatura Laboratório de Plasmas e Processos

Fonte: Diretório de Instituições do CNPq (2014).
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