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❑ Associação sem fins lucrativos, desde 2017

❑ Voluntários (pessoas e empresas) com que
fizeram parte da história da aviação no país, ou
com contribuições relevantes em outros campos,

❑ Doam seu tempo somando forças, competências
e capital social, em prol da prosperidade da
sociedade com foco nos pilares:

✓ Educação, 
✓ Empreendedorismo 
✓ Cultura Aeronáutica.
✓ Inovação

❑ Criamos pontes para transformar ideias em 
ações para um mundo melhor 

✓ Parcerias com  Academia, Organizações e Poder 
Público



Indústria Aeronáutica Brasileira:  Orgulho!



link

Neil deGrasse Tyson

https://aeroin.net/astrofisico-mais-famoso-mundo-pede-brasileiros-tenham-orgulho-embraer/
https://aeroin.net/astrofisico-mais-famoso-mundo-pede-brasileiros-tenham-orgulho-embraer/


Embraer é um sucesso e exporta cerca de 90% da indústria Aeronáutica

Fonte: Indústria Aeronáutica Brasileira: avanços e limitações de uma política de campeã nacional. Prof Marcos Barbieri (FCA-UNICAMP) 

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/engineeringproceedings/v-enei/742.pdf

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer

BR$22,7 em 2021

https://mariliadobem.com.br/receita-da-embraer-teve-alta-de-15-em-2021/

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/engineeringproceedings/v-enei/742.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
https://mariliadobem.com.br/receita-da-embraer-teve-alta-de-15-em-2021/


Desenvolvimento da cadeia de fornecedores..

❑ Projeto ERJ-145 deflagrou retomada 
financeira da Embraer (1996).
▪ Ratificada pela família ERJ 170/190 

❑ Expansão e Fortalecimento da indústria 
Aeronáutica a partir de então (1996):
• Parceiros de Risco 

• Subsequente incentivo a: 

✓ Parceiros de Risco a instalarem unidades 
produtivas no Brasil .

✓ Desenvolvimentos de novas PME´s

✓ Consolidação entre alguns fornecedores. 



Bons trabalhos do setor até aqui ....

❑ Cooperação Embraer, ABDI, APEX, APL .. E outros 
❑ PEIAB

❑ HTA

❑ PDCA

❑ Mapeamentos..

❑ Outros...



PDCA bons avanços !



Mapeamentos da Maturidade de Gestão do Setor (alguns)

E Outros....



• Dois Mapeamentos 2020 e 2015. Mapeamento de 2020 on hold pela pandemia

Mapeamento de 2015

Consultoria Souza Araújo 2010-2015

Resultados 



Consultoria Souza Araújo 2015



Consultoria Souza Araujo 2010-2015



Dificuldades de Exportação

• Matéria Prima importada

• Complexidades Brasil
• Custos logísticos e tributários, alfândega, 

legislação, 

• Peculiaridades da Indústria 
Aeronáutica global 
• Boeing/ Airbus com seus fornecedores próximos, USMCA, 

etc

• Alto investimento em P&D atividades de pesquisa e 
desenvolvimento, (estimular a inovação tecnológica e a 
evolução dos produtos)



E ai ? O que fazemos?



Empresas que ainda não estão no estágio Exemplar/ Próspera

Engajar-se

• Visibilidade
• Informações 

Exclusivas
• Treinamento 
• Comunicação 
• Acesso a 

Investimentos 



Comparação setor Automotivo..

85
Empresas  

abriram 

novos mercados 

em 2021

122
Destinos 

de exportação

com crescimento em 

89
Deles 

200
Empresas 

participantes

Dados do Biênio atual (Fonte BI da Apex)



E o setor como um todo?



Alternativas Indústria -- Política País
• Benchmark com outros países (Ex: Mexico, Corea)?

• Programa Offset

• Agressividade ... Empresa Consolidadora de Mat prima

• Projeto Sistemistas?

• Maquiladoras não. Mas  podemos facilitar? 

• Mais P&D.  
• Rota 2030 Aeronáutico?

• Microeletrônica? 

• Desenvolvimento Aviação Regional 
• Novos players (OEMs) ou Expansão Portfólio Embraer



México determinado a crescer sua indústria Aeronáutica



México, similaridades e diferenças.. 
Objetivos

• Ser Top 10

• De 3-6% para 50-60% participação da 
indústria local na cadeia

Estratégias
• Benchmark Brasil

• Clusters

• Inovação:  Integração com 
Universidades apoiando tecnologias 
especíificas
✓ Queretaro, 
✓ National Polytechnic Institute (IPN) in 

Mexico City, 
✓ the Autonomous University of 

Chihuahua (UACH), and the 
✓ Autonomous Universities of Nuevo 

Leon and Ciudad Juarez



Coréia:  Rota Semelhante ...mas olhando o futuro

Estratégias de Futuro
Investimentos em P&D..

• Aeronaves , Satélites, UAVs

• Foco em setores de Alto Valor Agregado

• Fortalecimento de PME´s

• Olhando para Frente 
✓ Descarbonização
✓ 4ta Revolução Industrial
✓ Equipamentos  Sem Tripulação (UAVs -

Drones)

✓ Impressora 3D, 

✓ Comunicação (IoT, 5G), 

✓ Monitoramento em voo para manutenção 
preditiva

✓ Processamento de informação (big data, 
aprendizado de máquina)



• Alinhado com Missão da Força Aérea.

• Oportunidades para Tier-2/3 usar o offset mais efetivamente, 
em futuras edições
• Estreitar contato com IFI

• CESAER mais aprofundado

• Explorar SIFIAER ( CESAER / Reduções de ICMS) 

Programa Off set

Destinar % para PME´s , a exemplo de outros países?

• Fundo de P&D para PME´s ( modelo automotivo Rota 2030)?

• Centro de Manufatura / Centro Técnico para P&D PMEs ?

A pensar..



A pensar (novamente) Empresa Consolidadora de Matéria Prima

• Consórcio ..., cooperativa... JV...etc.

• Divisão de investimentos e lucros?

• Expertise Consolidada em Importação/Exportação 

• Escala e Poder de Negociação

• Fortalecimento da indústria nacional
• Integração
• Percepção de que o mercado nacional é estruturado e organizado o suficiente a ponto de ter esse tipo 

de união produtiva.
• Permite agregar tecnologias novas a sua produção, utilizando dos insumos importados, e elevando o 

nível do que é produzido aqui no país.

• Requer
• Bom relacionamento entre concorrentes 
• Competição justa, 
• Consciência de Valores , A reputação da sua empresa pode depender de falhas de outrem, 

Fonte de Inspiração https://www.samericatrade.com/consorcio-importacao-vale-a-pena/



Demandas na Reorganização do 

Supply Chain Global 
• Onshoring vs Offshoring

• Maior Agilidade , Velocidade

• Maior Resiliência

• Investimentos Cybersecurity

• Automação (Competitividade)

• Double Sourcing

- Garantia de Capacidade

- Flexibilidade para mudanças de fonte

• Maior Colaboração com Players 

Regionais para Estabilidade 

- Onshoring ( ocidentalização)

- Construção de Competências Maiores

Cadeia Aeronáutica Brasileira é 

Restrita.
• Subsidiárias Estrangeiras T-1

• PME´s no Tier-2 &3
- Partes

- Componentes Metal Mecânicos /      

Baixa Sofisticação 

Empresas menores : Menor 

capacidade para: 
• Investimentos

• Tomada de riscos

• Gerenciamento de Programas 

• Certas competências.

CRIAÇÃO DE 

EMPRESAS 

SISTEMISTAS ?

• Produtos > Valor Agregado

• Maior Capac. Investimento

• Maior foco em Tier 2-3

• Agilidade, Velocidade

• Capacidade Inovaçao

Modelo de Sistemistas a ser Explorado



Exemplos de Parcerias...

VW Caminhóes e Ônibus Pesquisa CEOs Hemisfério Norte



Inovação

• Olho nas tendências (benchmark Coréia).

• 4ta revolução industrial. Política Nacional de 
Microeletrônica? 
• Embraer nasceu quando não fazíamos bicicletas..

• Benchmark P&D  “ Vôo 2040” inspirado no 
Rota 2030 (automotivo)?
• Sem renúncia fiscal 

• Possível negociação de recursos via programa 
Offset ? 

• Aeronave nacional para nossa aviação 
regional? 

A pensar..



Conclusão: O que queremos para o futuro?

• Status Quo está bom?..... 
• Vulnerabilidade de um único cliente
• Risco na perpetuidade (ser suprimido por concorrentes?) 

• Pensar próximas décadas ? ..
• Continuar avançando na maturidade ( Kaizen, mapeamentos etc)
• Maior efetividade PMEs no Offset 
• Cooperação Sistemistas / Empresa Consolidadora de Mat prima
• Acordos Internacionais 
• Sem maquiladoras, mas podemos simplificar 
• Inovação 

• Migrar de peças para subconjuntos, sistemas
• Empresas Individuais ou Consórcios..

• Continuar com APL forte
• Aviônicos, eletrônicos... ( precisamos começar!)
• Rota 2030 2040 Aeronáutico?
• Aeronave para Aviação Regional 



Está na nossa mão.. 

“O risco existe, nós corremos lá atrás o risco do 
nosso avião não voar, corremos risco e acabamos 
tendo sucesso”.

Eu tinha 13 anos na minha cidade natal, Bauru e 

vi numa vitrine que o gerente colou: "aqueles 
que não pararam avançaram tanto que 
jamais serão alcançados", então a 
gente não pode parar”. 

‘

“The gap is widening between
those who embrace changes
and those who resist it” 
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