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RESUMO  

 

Este trabalho buscou analisar a Indústria Aeronáutica brasileira nas décadas de 1970 a 2000 através de 

um estudo de caso do Programa AMX, que é um programa de aquisição de Defesa desenvolvido em 

uma cooperação bilateral ítalo-brasileira para prover a Força Aérea Brasileira com uma aeronave de 

combate do tipo caça-bombardeiro, e fechar os gaps tecnológicos aeronáuticos nacionais, enfrentando 

o cerceamento tecnológico, através de processos de transferência de tecnologia. Se trabalhou com a 

hipótese de que a transferência de tecnologia observada no AMX sofisticou de modo relevante as 

empresas nacionais da Indústria Aeronáutica. Primeiro se analisou os principais atores envolvidos no 

contexto do AMX no período de 1970 a 2000 para compreender como a Indústria Aeronáutica se 

relacionou com a conjuntura geopolítica global que gestou o programa. Depois o AMX foi descrito 

enquanto se observava como se deu desenvolvimento tanto no Brasil como na Itália (quando esse nos 

foi pertinente) e como foi a tentativa de comercialização do mesmo. Por fim se buscou observar a 

transferência de tecnologia para esclarecer se no contexto do desenvolvimento do AMX ela sofisticou 

de modo relevante a Indústria Aeronáutica brasileira no período analisado. A metodologia de pesquisa 

foi baseada na teoria realista das Relações Internacionais. O período da análise é o do planejamento 

até a finalização do cronograma de entregas das unidades seriadas do AMX, de 1970 a 2000. O 

resultado da pesquisa indica que a transferência de tecnologia de fato sofisticou a Indústria 

Aeronáutica brasileira, principalmente no que cerne a absorção da capacidade de gestão de projetos de 

alta intensidade tecnológica, como são os da Defesa.  

 

Palavras-chaves: AMX; catch-up industrial; Estudos Estratégicos; Indústria Aeronáutica 

Brasileira; transferência de tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work sought to analyze the Brazilian Aeronautical Industry from the 1970s to the year 2000 

through a case study of the AMX Program, which is a Defense acquisition program developed in a 

bilateral Italian-Brazilian cooperation to provide the Brazilian Air Force with a combat aircraft of the 

fighter-bomber type, and close the national aeronautical technological gaps, while fighting 

technological restrictions, through technology transfer processes. We worked with the hypothesis that 

the technology transfer observed at the AMX has significantly enhanced national companies in the 

Aeronautical Industry. Firstly, the main actors involved in the context of AMX from 1970 to 2000 

were analyzed to understand how the Aeronautical Industry was related to the global geopolitical 

conjuncture that generated the program. Then the AMX was described while observing how it was 

developed in both Brazil and Italy (only when relevant) and how it was attempted to commercialize it. 

Finally, we sought to observe the transfer of technology to clarify whether, in the context of the 

development of the AMX, it significantly enhanced the Brazilian Aeronautical Industry in the 

analyzed period. The research methodology was based on the realistic theory of International 

Relations. The analysis period goes from the planning until the completion of the delivery schedule of 

the AMX serial units, from 1970 to 2000. The research result indicates that the technology transfer in 

fact sophisticated the Brazilian Aeronautical Industry, mainly in terms of the absorption of the 

management capacity in regards to high technology intensive projects, such as the Defense ones.  

  

Keywords: AMX; Brazilian Aeronautic Industry; industrial catch-up; Strategic Studies; 

technology transfer. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho buscou dar maior ciência em como a transferência de tecnologia 

(ToT, do original em inglês) observada no programa de desenvolvimento aeronáutico 

AMX1 se inseriu na Indústria Aeronáutica brasileira nos anos de 1970 a 2000, período 

em que ela elevou suas empresas a status de players globais desse setor que, conforme 

expôs Marcos José Barbieri Ferreira (2009), apresenta alta intensidade tecnológica, alta 

capacitação técnica de seus quadros e que conta com um os maiores ROI (da sigla em 

inglês para “Retorno sobre Investimento)2 das Indústrias Manufatureiras. 

Josiane de Araújo Francelino et al. (2015) colocam que a história da aeronave de 

combate A-1 (chamada informalmente pela imprensa de A-1 “Falcão”) advinda do 

programa de desenvolvimento de aeronave AMX, uma parceria bilateral entre o Brasil e 

a Itália, começa na década de 1970 a partir da necessidade da Força Aérea Brasileira 

(FAB), braço armado aeroespacial do Estado brasileiro, de uma aeronave:  

 

[...] capaz de operar em extremamente baixas altitudes de dia e 

de noite e sob pouca visibilidade, em pistas semi preparadas, em 

missões em longas distancias, que eram as condições sob as 

quais a aeronave teria de operar no Brasil, e para a aeronave ser 

capaz de voar sobre uma condição de dano. Ela tem de ser uma 

aeronave de ataque que vai prover suporte tático para forças 

terrestres, reconhecimento aéreo e reconhecimento armado em 

todas as condições de tempo (2015, p. 7, tradução nossa).  

 

 O então Ministério da Aeronáutica (MAER, hoje Comando da Aeronáutica – 

COMAER)3 buscara empregar esforços de relevante escopo financeiro para prover a 

FAB com esse meio visando não só suprir uma deficiência operacional em sua missão 

de proteger o espaço aéreo nacional como também para sofisticar as capacidades 

produtivas da Indústria Aeronáutica brasileira. 

O movimento do MAER de buscar projetos de alta intensidade tecnológica que 

fechassem os gaps (em português, “lacunas”) tecnológicos aeronáuticos advinha do 

 
1 Sigla composta pelo nome das empresas desenvolvedoras que iniciaram o programa: Aeritalia e 

Aermacchi e o X de experimental. O “A” de A-1 vem da função desempenhada pela aeronave: ataque. 
2 Natália Diniz (2015) expõe que o Retorno sobre o Investimento (ROI, do inglês “Return over 

Investment”) é a métrica que analisa os ganhos e perdas em um investimento relativo ao montante que se 

investiu. O ROI é geralmente exemplificado em porcentagem e é usado para decisões financeiras de 

indivíduos ou grupos, públicos ou privados, para comparar a eficiência de investimentos de capital. 
3 Elaine Gonçalves da Costa Pereira (2018) coloca que o então presidente Getúlio Vargas, em 20 de 

janeiro de 1941, criou o Ministério da Aeronáutica para concentrar recursos humanos e materiais de 

outras instituições nacionais a fim de impulsionar a aviação no Brasil; no mesmo ano seria criada a 

própria FAB. 
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desenvolvimento industrial atrasado perante os pares identificado por Nayara Gonçalves 

Lauriano (2019), autora que coloca o Brasil há décadas como apresentando esse atraso e 

que ele só pode ser superado através do investimento estatal em projetos de alta 

intensidade tecnológica como, neste caso, os aeronáuticos. 

 O fundamento basilar para que os brasileiros participassem do AMX foi a 

possibilidade de transferência de tecnologias desenvolvidas no exterior para nossa 

Indústria Aeronáutica. Visando acelerar o progresso aeronáutico nacional ao encurtar os 

longos processos envolvidos perante relevante compensação financeira aos italianos 

esse processo de transferência pôde ser observado e isso deu início a esta pesquisa 

doravante o seguinte questionamento:  como a transferência de tecnologia observada 

no AMX se relacionou com a Indústria Aeronáutica brasileira? 

Mais que um programa de desenvolvimento conjunto de aeronave entre 

empresas o AMX se propôs a ser uma cooperação bilateral, de alto nível, entre os 

Estados do Brasil e da Itália. Através da integração industrial das empresas nacionais ao 

AMX o Brasil começou o processo de transferência de tecnologias que capacitaria os 

envolvidos para fecharem os gaps de nossa Indústria Aeronáutica perante os pares 

globais; um processo catch-up (em português, “acercamento”) industrial se iniciara 

naquele momento.  

Ao participar do AMX a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (a Embraer), a 

própria FAB e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) nacionais se tornariam as 

principais engrenagens desse esforço de catch-up. A Embraer fora selecionada para 

capitanear o AMX pois Maria Cecília Spina Forjaz (2005) expos que a empresa, 

fundada em 1969 como uma estatal (hoje já em parte privatizada), era o pilar central do 

projeto estratégico de construção de uma Indústria Aeronáutica nacional soberana, 

sendo basilar no projeto mais amplo de industrialização nacional por parte do governo 

militar; a fim de compreender o P&D do AMX a Embraer foi estudada a fundo neste 

trabalho. 

A autonomia no projeto, produção e manutenção de aeronaves (principalmente 

as de propulsão a jato) era vista como fundamental na busca do Brasil por maior 

prestígio e inserção no jogo de poder global onde as grandes potencias são, via de regra, 

grandes investidores em Ciência, Tecnologia e Inovações (CT&I).  
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Dentro do contexto da Doutrina de Segurança Nacional (DSN)4 e dado que a 

Embraer fora composta por recursos humanos advindos de ICTs estatais como o Centro 

Técnico de Aeronáutica (CTA) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), bem 

como com militares da própria FAB, o governo enxergava a empresa como essencial 

para o sucesso da modernização nacional e o entendimento dessa sistemática é parte 

fundamental deste trabalho.  

Ao regulamentar juridicamente e firmar os documentos da cooperação técnica 

ítalo-brasileira, em 1981, o governo brasileiro esperava dar um passo importante para 

que o AMX não só se tornasse uma ferramenta de combate e dissuasão para a FAB mas 

também uma que ajudasse a tornar nossa Indústria Aeronáutica uma das mais relevantes 

do mundo, conforme preconizado no projeto Brasil Grande Potencia5. Isto posto, grande 

parte dos documentos do programa disponíveis e que não são classificados como 

sigilosos foram utilizados para ilustrar toda a tratativa comercial e política do AMX 

dentro do contexto de nossa Indústria. 

 

1.1 OBJETO DE PESQUISA 

 

Para compreender o objeto de pesquisa, a Indústria Aeronáutica brasileira, se 

faz necessário expor que o termo “Aeronáutica” engloba todos os esforços de P&D no 

que tange as maquinas mais pesadas que o ar que possam alçar voo por meios de 

propulsão próprios, entretanto, com o lançamento do primeiro satélite artificial, o 

Sputinik-1, em 4 de outubro de 1957, convencionou-se na literatura pertinente o termo 

“Aeroespacial” como aquele que englobaria todos os esforços da aviação, inclusive 

relacionados a maquinas lançadas ao espaço exterior (como satélites artificiais, ônibus 

espaciais e etc.). Isto posto, o objeto de pesquisa foi a Indústria Aeronáutica brasileira, 

que é englobada dentro da Indústria Aeroespacial; esse escopo mais amplo foi tratado 

tangencialmente neste trabalho. O objeto de pesquisa foi estudado através de um estudo 

de caso do AMX. 

 
4 Ana Paula Lima Tibola (2007) coloca que a Escola Superior de Guerra, gestada no alvorecer da Guerra 

Fria, propagou ideias que pregaram um Estado forte e centralizador, capaz de unificar todos os esforços 

nacionais para industrializar o Brasil em prol da provisão da segurança nacional para a nação brasileira. 

Todas essas ideias e planos para executa-las seriam agregadas na Doutrina de Segurança Nacional. 
5 José Pedro Macarini (2005) explica que o projeto “Brasil Grande Potência” composto à época do 

governo de Emílio Garrastazu Médici (1969 – 1974) buscava incentivar o investimento a indústria de 

bens de capital em consoante com um movimento ufanista que se apoiou em crescimentos econômicos de 

dois dígitos. A Indústria Aeronáutica fora uma das mais apoiadas pelo governo dentro desse projeto de 

catch-up. 
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1.2 DELIMITAÇÃO, RECORTE TEMPORAL E PROBLEMA 

 

O trabalho foi delimitado para tratar dos ICTs e empresas aeronáuticas 

brasileiras envolvidas no AMX (tanto as contratadas principais como suas 

subcontratadas) e apenas das contratadas principais italianas, não tendo tido este 

trabalho o mote de pesquisar a fundo as subcontratadas ou ICTs da parte dos italianos 

nem seu sistema de CT&I. Embora grande parte do AMX tenha sido desenvolvida pelos 

italianos da Aeritalia e Aermacchi para este trabalho se dará mais foco a Embraer pois a 

mesma, para Ferreira (2009), é a mais importante empresa nacional de aeronáutica. 

O recorte temporal da pesquisa foi o período de 1970 a 2000 pois esse abarcou o 

planejamento, o ciclo de desenvolvimento e a produção da primeira à última unidade da 

aeronave A-1 para o Brasil. Esse recorte foi importante pois além de demonstrar quase 

todo o ciclo de P&D da aeronave também passou por momentos de pujança econômica 

e outros de grave crise, fatos que ilustram de maneira impar as particularidades do 

processo decisório do governo brasileiro no que cerne seus programas de Defesa. 

A variável independente da pesquisa foi a Indústria Aeronáutica Brasileira e a 

variável dependente foi a transferência de tecnologia observada no Programa AMX. O 

problema de pesquisa se sumarizou no seguinte questionamento: como a transferência 

de tecnologia observada no AMX se relacionou com a Indústria Aeronáutica 

brasileira? 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A hipótese de pesquisa é um recurso metodológico que serve de ponto de partida 

para a investigação. Fred N. Kerlinger (1973) coloca que fazer uso da hipótese em um 

trabalho acadêmico é importante pois ela requer independência dos valores e opiniões 

pessoais do pesquisador bem como dá direção a investigação pretendida.  

Embora a pesquisa possa provar ou falsear a hipótese proposta, Régis Jolivet 

(1979) orienta que a utilização dela é importante pois, embora seja essencialmente 

provisória, ela dirige o trabalho do pesquisador ao coordenar conhecimentos prévios e 

ordenar a coleta de material com base neles, dando assim celeridade ao processo de 

pesquisa. Uma pesquisa acadêmica pode, inclusive, lançar mão de mais de uma hipótese 

contanto que sejam plausíveis ao contexto do trabalho, o que não foi o caso neste 

trabalho pois o mesmo contou com uma hipótese singular. 
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A partir da observação dos diversos fenômenos relacionados ao objeto este 

trabalho se balizou na proposta de uma hipótese de pesquisa derivada de estudos prévios 

e observação idiossincrática. A hipótese formulada preconizou que a transferência de 

tecnologia observada no AMX sofisticou de modo relevante a Indústria Aeronáutica 

brasileira.  

Neste trabalho se testou a hipótese levantada para elucidar se o AMX sofisticou 

aspectos da Indústria Aeronáutica nacional sendo o mais relevante para tal a 

transferência de tecnologias que possivelmente viabilizariam não só desenvolvimento e 

produção de hardware/software, mas, principalmente, a criação de expertise de gestão 

de projetos e de processos de transferência de tecnologia de Defesa de grande escopo. 

 

 1.4 OBJETIVOS 

 

 Esta dissertação teve como objetivo geral elucidar como a transferência de 

tecnologia observada no programa AMX se relacionou com a Indústria Aeronáutica 

brasileira. Para apoiar este objetivo foram propostos três objetivos específicos: 

 

• O primeiro objetivo foi analisar a Indústria Aeronáutica brasileira no período 

de 1970 a 2000 para compreender como ela se relacionou com a conjuntura 

geopolítica global que gestou o AMX; 

• O segundo objetivo foi descrever o programa AMX a fundo, observando 

como se deu seu P&D tanto no Brasil como na Itália (quando esse nos foi 

pertinente) e como se deu a tentativa de comercialização do mesmo; 

• e finalmente o terceiro objetivo foi responder à pergunta de pesquisa dentro 

da análise da transferência de tecnologia que se deu no AMX. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Lisa M. Given (2008) coloca que todo trabalho acadêmico precisa ser 

justificável e relevante tanto ao campo de estudos em que ele se insere como à nação. A 

justificativa se baseia na importância de responder o problema de pesquisa e na 

viabilidade da mesma em um quadro metodológico rígido e coeso que possa demonstrar 

para a Academia e para o país que a pesquisa é relevante.  



25 
 

Este trabalho se justificou na pouca quantidade de estudos sobre o AMX e sobre 

os processos de transferência de tecnologias envolvidos nele dentro do contexto da 

Indústria Aeronáutica nacional. Há pouco material sobre o AMX mesmo sendo ele um 

dos mais importantes programas de CT&I da história do Brasil.  

O que também reforça a relevância desta pesquisa de sobremaneira é que, 

segundo a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos (2020) e o 

Ministério da Defesa – MD (2020) brasileiro, o setor aeroespacial é estratégico pois 

abarca os empregadores com as melhores taxas salariais e negocia produtos dentre os 

mais altos valores agregados de todas as indústrias manufatureiras. Nesse sentido, 

dentro do campo dos Estudos Estratégicos parece ser interessante produzir cada vez 

mais material sobre a Indústria Aeronáutica. 

Para os Estudos Estratégicos, entender como esse setor se desenvolve e perdura 

pareceu ser de grande relevância baseando-se no que o MD preconizou, através de seus 

documentos basilares (Livro Branco, Estratégia e Política Nacional de Defesa) e da 

Diretriz Ministerial do MD Nº 14/2009. Esses documentos colocaram o setor 

aeroespacial (que engloba o setor aeronáutico nacional) como compondo os setores 

estratégicos da Indústria nacional6 e como sendo primordial para a composição do poder 

militar e o Desenvolvimento brasileiro dado que esses são os que tem maior 

possibilidade de geração de novas tecnologias e maior capacidade de sofisticação da 

mão de obra nacional no mercado monopsônio da Defesa7. 

Programas de desenvolvimento de aeronaves no âmbito da Defesa requerem alta 

capacitação tecnológica do capital humano dos Estados e apoio estatal para todos os – 

longos – ciclos dos programas, sendo ativos estratégicos para a inserção das nações que 

os desenvolvem no jogo comercial e na busca por mais poder globalmente, assim,  ao 

deliberar sobre o AMX com relação ao objeto de pesquisa – a Indústria Aeronáutica 

brasileira – se buscou colaborar tanto com os Estudos Estratégicos no que cerne os 

programas aeronáuticos de Defesa bem como sobre os atores que tratam de 

transferência de tecnologias de ponta no sistema de CT&I aeronáutico nacional. 

 
6 O Estado brasileiro, através de seu Ministério da Defesa, elegeu os setores aeroespacial, cibernético e 

nuclear pra focar esforços e investimentos de longo prazo e grande escopo financeiro, visando a 

capacitação científica e tecnológica estatal enquanto capacita capital humano para compor capacidades 

industriais que trabalhem de maneira autóctone buscando – quando possível – as tecnologias mais 

avançadas de Defesa. 
7 Joan Robinson, em 1933, pregou que "monopsônio" é um termo usado para exemplificar um mercado 

que apresente apenas um demandador que praticamente sustenta-o; na Defesa esse é o Estado.  
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Segundo Josiane de Araújo Francelino (2016) o programa AMX deu a Indústria 

Aeronáutica nacional a possibilidade de trabalhar com o que havia de mais moderno no 

campo globalmente. Ele proporcionou a toda a cadeia logística envolvida o P&D de 

tecnologias inovadoras e disruptivas que proporcionaram o acumulo de capacidades de 

ponta tanto em hardware como em software, mas, principalmente, em gestão.  

O AMX teve grande relevância para o Brasil pois a transferência de tecnologia 

advinda dele pareceu auxiliar não só a criação de novos equipamentos como a 

composição de conhecimento na administração de projetos de CT&I desse escopo. Ele 

fez parte do esforço que elevou a Indústria Aeronáutica brasileira ao status de player 

global de aeronáutica, colocando algumas de suas empresas como competidoras de 

classe mundial em meados da década de 1970 e fez com que a FAB pudesse ter 

experiencias operacionais de alto nível (em exercícios conjuntos). 

 

1.6 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A composição do embasamento teórico partiu da revisão de material 

bibliográfico proveniente de artigos, livros, dissertações e teses. Os conceitos centrais 

do trabalho foram observados sob a ótica realista das Relações Internacionais e sobre o 

arcabouço dos Estudos Estratégicos. 

 

1.6.1 Estudos Estratégicos e Realismo  

 

Alinhado ao programa de pós-graduação que a abarcou esta pesquisa se fez uso 

de trabalhos englobados pelo campo dos Estudos Estratégicos. Eurico de Lima 

Figueiredo coloca que:  

 

[...] a denominação “Estudos Estratégicos” refere-se a um 

conjunto temático dado pelo seu objeto, “Defesa Nacional/ 

Segurança Internacional”. Ambas requerem trabalho 

multidisciplinar, mas, no caso, dos Estudos Estratégicos ressalta 

o caráter político, pois o complexo “Defesa Nacional/Segurança 

Internacional” diz respeito ao fenômeno do poder do Estado 

(sua própria existência como tal, ou sua “soberania”) (2015, p. 

121). 

  

 Domício Proença Júnior (2007) coloca que esse é um campo de estudos 

multidisciplinar e interdisciplinar que derivara do pensamento de Tucídides e sua obra 
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História da Guerra do Peloponeso8 e de trabalhos seminais como A Arte da Guerra de 

Sun Tzu9 e Da Guerra de Carl von Clausewitz10, bem como ganhou forma no pós 

Segunda Guerra devido a necessidade de compreender o crescente escopo e violência 

dos conflitos armados.  

Os Estudos Estratégicos tratam do binômio Defesa Nacional e Segurança 

Internacional e formaram importante quadro de análise para este trabalho dado que os 

desenvolvimentos do AMX fazem parte de ambos. Este estudo se utilizou de autores e 

conceitos dos Estudos Estratégicos quando analisou as questões geopolíticas contidas 

nas tratativas interestatais de transferência de tecnologia entre o Brasil e a Itália e sobre 

questões de aumento de incertezas dos Estados do entorno estratégico brasileiro. 

 Em consoante com os Estudos Estratégicos, e preconizando o Estado como 

principal força motriz do AMX e seus desenvolvimentos, este trabalho fez uso da teoria 

das Relações Internacionais chamada de realismo, particularmente sua derivação 

denominada neorrealismo.  

 Para o entendimento das motivações por trás dos esforços governamentais pela 

transferência de tecnologia dentro do AMX, tanto pelo Brasil como pela Itália, foram 

utilizados os estudos de Kenneth Neal Waltz (1979), tido como um dos autores originais 

do neorrealismo.  

Segundo Waltz, o neorrealismo busca atualizar e reformar o pensamento realista 

de Edward Hallett Carr, Hans Morgenthau e Reinhold Niebuhr, embora ainda 

preconizando o poder como o fator mais importante nas Relações Internacionais. Tal 

qual o Realismo clássico, essa teoria propõe que o Sistema Internacional (SI) é 

anárquico e que os Estados não podem ter certeza sobre as intenções e futuras ações de 

seus pares e, para isso, detém capacidades militares capazes de causar destruição 

relevante para aqueles que ameacem sua sobrevivência. O neorrealismo parte desses 

pressupostos e pode ser hoje analisado sob duas óticas que tomam a mesma base, mas 

com linhas analíticas que eventualmente divergem: ofensiva e defensiva. 

 
8 História da Guerra do Peloponeso é uma obra do filósofo Tucídides que narra o conflito travado entre 

Atenas e Esparta de 431 a 404 a.C. dando destaque a estratégia e aos desenvolvimentos tecnológicos no 

campo militar (principalmente no que cerne armas de cerco e o emprego de força naval). 
9 A Arte da Guerra é um tratado militar escrito por volta do século 5o a.C. pelo general e filósofo chinês 

Sun Tzu que trata de estratégias e táticas militares e é tido como um trabalho que influenciou pensadores 

da estratégia militar tanto no oriente como no ocidente.  
10 Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, general prussiano e estudioso da guerra, escreveu Da Guerra no 

pós Guerras Napoleônicas. Ela é considerada uma das mais importantes obras sobre estratégia político-

militar já escritas e é essencial aos Estudos Estratégicos a sua leitura e entendimento. 
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Na vertente ofensiva os Estados buscam maximizar o poder relativo o quanto for 

possível para que possam sobreviver no estado de anarquia do SI. Tendo como expoente 

o catedrático John Joseph Mearsheimer (2001) esta vertente acredita que os Estados 

devem buscar sempre aumentar seu poder para aumentar sua segurança no SI, buscando 

a hegemonia através de armas mais sofisticadas e em maior quantidade. 

Em contraponto, a vertente defensiva entendida como advinda de Waltz11 coloca 

que os Estados devem equilibrar o poder no SI através da balança de poder enquanto 

buscam manter o seu próprio, não aumentando-o demasiadamente a fim de não incitar 

uma escalada de tensões pelo SI (inclusive buscando cooperação com Estados 

amigáveis). 

 Para este trabalho se convencionou utilizar a vertente defensiva pois a mesma 

parece estar mais alinhada com os movimentos da Política Externa e de Defesa do 

Brasil, que declara aos pares que o Estado brasileiro é pacifico e somente busca 

desenvolver capacidades militares necessárias, buscando evitar corridas armamentistas e 

inquietações belicosas em seu entorno estratégico.  

A vertente defensiva também auxiliou no entendimento das motivações que 

fizeram a Itália transferir tecnologia dado que se ela buscasse indiscriminadamente 

aumentar seu poder relativo ela não deveria realizar tal ato, entretanto, ela parece o ter 

feito pois era do interesse italiano expandir a rede de fornecedores, compradores e seus 

parceiros estratégicos pelo globo, principalmente para além da Europa e fora de seu 

entorno estratégico para não sofrer com ameaças fronteiriças. 

 

 1.6.2 Hard, soft e smart power 

  

Neste trabalho também foram utilizadas as teorias de Joseph Samuel Nye Jr. 

(2005; 2011) a fim de se demonstrar como o desenvolvimento do AMX (em especial a 

transferência de tecnologia observada) fez parte da construção do poder do Estado 

brasileiro no período temporal analisado. Nye Jr. deliberou em seus estudos que existem 

três tipos de expressões desse poder estatal: o hard power; o soft power; e o smart 

power. 

 O hard power (em tradução livre, “poder duro”), segundo Nye Jr. (2005) se 

configura como a expressão de poder mais realista do Estado, que se expressa pelas 

 
11 Convém notar que o autor não nomeou em suas obras sua teoria como “defensiva”, mas, hoje, em 

retrospecto, se convencionou na literatura chama-la assim para diferencia-la da de Mearsheimer. 
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capacidades do mesmo em fazer a guerra através da conjunção da força econômica com 

a força militar para obrigar outras nações a cumprir determinadas diretrizes geopolíticas, 

através de demonstração de maior poder dissuasório de Forças Armadas bem equipadas 

e com capacidade de projetar poder12 internacionalmente. A expertise dos diversos 

atores estatais utilizada para desenvolver tecnologias de ponta (como as aeronáuticas) é 

essencial para a construção de um poder militar capaz de dissuadir outros via hard 

power. 

 Seja para subjugar um adversário no Sistema Internacional ou conquistar 

territórios e ativos financeiros ou intelectuais, Nye Jr. (2005) coloca que o hard power 

não seria suficiente para engendrar cooperação de atores estatais para perseguir 

interesses comuns que, de fato, pudessem evitar um conflito armado. Para Nye Jr. a 

dissuasão das armas tem um limite que só pode ser coberto por meios de asserção de 

poder menos belicosos e mais cooperativos através do que ele chamou de soft power. 

 O soft power (em tradução livre, “poder suave”) para Nye Jr. (2005) é o 

conjunto ferramental que o Estado dispõe para nortear ações e escolhas de outro(s) 

Estado(s), a longo prazo, com a ajuda da Academia, de grandes empresas, de fundações 

e de outras instituições não-militares do Estado e da sociedade civil. Esses atores 

compõem um quadro de ação que pode fomentar cooperação interestatal através de 

persuasão e atração positiva (muitas vezes via disseminação cultural) em detrimento de 

meios belicosos e coação armada ou econômica. 

 Ao buscar fomentar uma imagem positiva aos pares no exterior, um Estado pode 

cooptar a opinião pública tanto internamente como externamente. O soft power é em 

grande parte representado pelos valores que um Estado expressa através de sua cultura, 

de políticas públicas que demonstrem uma agenda positiva e de como ele se posiciona 

dentro das Relações Internacionais através de seu corpo diplomático. O contrário 

também se aplica dado que se um Estado propagar ideias e valores preconceituosos e 

atrasados e uma cultura retrógrada ele, portanto, não conseguirá produzir soft power.  

O Brasil da época do AMX vinha do chamado “milagre econômico” e, embora 

sobe um regime de exceção, buscava propagar uma imagem no exterior de país 

 
12 Para Dennis C. Blair (2008) projetar poder é a capacidade de influenciar atores estrangeiros através 

dissuasão ou ação militar. Essa projeção se dá em um (ou mais) destes modos: agressão econômica e/ou 

territorial; ameaça coercitiva declarada; ataque pontual punitivo por meio bélico; intervenção política; 

mostra simbólica da força; operações de paz; operações de resgate; proteção do comércio; e resposta 

humanitária. 
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culturalmente rico e pujante, com grandes festivais de música e demonstrando grande 

êxito nos esportes (principalmente no futebol) e no avanço cientifico-tecnológico. 

Na economia o Brasil crescia na casa dos dois dígitos e demonstrava uma 

disposição para avançar tecnologicamente por industrialização acelerada e P&D de 

ponta, assim, a produção de soft power brasileira poderia não ser plena, mas também 

não parecia nula. Essa construção foi demonstrada junto da construção do hard power 

brasileiro (da qual o próprio AMX foi peça-chave) no que o autor chamou de smart 

power (em tradução livre, “poder inteligente”). 

Nye Jr. (2011) coloca que se concentrar em verter apenas o hard power ou 

apenas o soft power é contraproducente no sentido de que eles têm cada um suas 

limitações. Ele então visou conceituar uma teoria mais atualizada e que lograsse maior 

êxito na análise das dinâmicas interestatais, logo, ele teorizou que embora o soft power 

seja eficaz e necessário ele pode reforçar positivamente ou negativamente os 

movimentos do hard power, bem como o contrário também se aplica (um corpo 

diplomático não-alinhado com uma invasão militar de território, por exemplo).  

Embora um não seja fundamentalmente dependente da atuação do outro, ao 

atuarem em conjunto em uníssono eles compõem o smart power que Nye Jr. (2011) 

expõe que advém da capacidade estatal de combinar as forças militares do Estado com o 

ferramental diplomático disponível para atuar no ambiente interestatal difuso e 

multipolar que questionam a legitimidade do poder estatal.  

O argumento de Nye Jr. foi importante para a análise proposta neste trabalho 

pois os Estados relevantes no jogo de poder global precisam tanto do hard power como 

do soft power para compor suas políticas externas e de Defesa, e a transferência de 

tecnologia observada no AMX e todos os seus desenvolvimentos podem ser observados 

sob a ótica do smart power de Nye Jr. dado que ele proporcionou relevantes ganhos não 

só na capacidade militar mas também na imagem brasileira no que tange o avanço 

cientifico-tecnológico nacional.  

As três expressões de poder preconizadas por Joseph Samuel Nye Jr. foram 

utilizadas para analisar como o AMX e todos os seus desenvolvimentos tecnológicos 

permearam o Estado brasileiro tanto na esfera civil como na militar. 
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1.6.3 Conceito de Tecnologia 

 

Um dos termos mais utilizados neste trabalho foi tecnologia. Jon Agar (2019) 

coloca que etimologicamente a palavra teria raiz na indo-européia “tek” que significava 

a habilidade na construção de moradias rudimentares utilizando madeira das acácias. 

Dessa palavra derivaria mais tarde a palavra grega “techne” que identificava as 

habilidades com madeira, entretanto, logo essa se transformou em uma que 

demonstrasse conhecimentos especializados, de características transformadoras da 

matéria física. O “techne” grego ilustrava a capacidade de criar o artificial, o que não 

existe, através da habilidade humana. 

Eric Schatzberg (2006) argumenta que o termo tecnologia como palavra-chave 

contemporânea na Academia tomou forma nos anos da década de 1930. Ele partira do 

que os germanófonos chamavam de “die Technik”, termo que se associava as 

engenharias e a nascente indústria da segunda metade do século XIX e ilustrava o 

avanço industrial europeu daquela época.  

Por volta da Primeira Guerra Mundial “tecnologia” se tornava, para o autor, 

quase um sinônimo de progresso, através de diferentes vetores do mesmo. Se utilizando 

dos estudos de Thorstein Bunde Veblen, ele retoma e expande seu pensamento sobre o 

que é a tecnologia colocando que “o termo englobava atividades produtivas em todas as 

épocas humanas e não apenas na era da Indústria moderna” (2006, p. 505), assim, a 

ideia de tecnologia não poderia ser reduzida a invenções de produtos, pois tomá-la de 

maneira determinista como apenas o resultado de uma inovação é um equívoco.  

A tecnologia seria, pormenorizando os exemplos de Schatzberg, tanto uma 

máquina como as instruções de operação da mesma por um trabalhador. Para este 

trabalho, e de fronte a criação de novas capacidades administrativas pertinentes a gestão 

de programas de Defesa proporcionadas pelo contexto do AM-X, foi importante se ater 

a essa notação de que a tecnologia não é estritamente um produto tátil: tecnologia pode 

também representar a administração de um processo/projeto ou novos meios de 

organização de trabalho.  

Schatzberg coloca que embora permeie a vida em sociedade e seja, de fato, a 

mola propulsora do avanço humano, o entendimento do termo “tecnologia” por vezes é 

delegado a um segundo plano. A própria Academia produz relativamente pouco 

material sobre esse tema, entretanto, ele observou que há cada vez mais interesse pelo 

mesmo; este trabalho é exemplo desse movimento. 
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1.6.4 Fronteira Tecnológica Mundial (FTM) 

 

Para compreender onde se situou tecnologicamente o AMX perante 

desenvolvimentos equivalentes foi importante utilizar a teoria de Francesco Caselli 

(2006). Esse autor que teoriza que no âmbito do Estado existe uma relação conflitiva 

entre a eficiência de trabalhadores pouco qualificados, a eficiência de mão de obra 

especializada e o retorno do capital investido nelas, e que essa correlação é a Fronteira 

Tecnológica Mundial (FTM).  

A FTM representa a situação dos Estados que seriam prejudicados em sua base 

tecnológica por trabalhadores menos qualificados tecnicamente que, além de cercear o 

tipo e nível de sofisticação das tecnologias desenvolvidas em dada sociedade, impedem 

o desenvolvimento de produtos e serviços do mais alto valor agregado possível (no 

estado da arte13). A escolha de tecnologias a serem desenvolvidas ou negociadas (tanto 

para atores estatais como privados) depende, então, da disponibilidade e qualidade de 

mão de obra e da disposição e quantidade disponível de capital a ser investido nessa 

mão de obra, principalmente pelo Estado. A FTM é, essencialmente, uma representação 

da sofisticação tecnológica demonstrada pelo capital humano disponível em dado 

Estado. 

Caselli coloca que são três os fatores que influenciam diretamente o quão perto 

ou distante se está da FTM: a quantidade de trabalhadores muito qualificados; a 

quantidade de trabalhadores pouco qualificados; e a quantidade de capital financeiro 

nacional disponível. Essas questões permearam o AMX pois o Estado brasileiro 

precisou apoiar a formação de diversos atores para operacionalizar a transferência de 

tecnologia dos italianos. 

Esse conceito auxiliou no entendimento das problemáticas relacionadas a 

qualificação da mão de obra brasileira e a construção, via política industrial, da base 

tecnológica capaz de viabilizar o AMX. Embora o mesmo não tivesse declarada a 

intenção de buscar a FTM  essa perspectiva é uma das características mais fortes dos 

desenvolvimentos de equipamentos de Defesa pois os mesmos, vis-à-vis a outros de viés 

civil, são utilizados para dissuadir ou derrotar um beligerante pelo poder 

relativo/implícito de suas capacidades, assim, um equipamento percebido por outros 

 
13 Fee-Alexandra Haase (2010) explicou que o termo “estado da arte” indica o mais recente e mais 

avançado desenvolvimento de um produto ou serviço possível de ser alcançado pelo P&D global em um 

determinado momento histórico. 
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Estados como sendo mais tecnologicamente avançado gera maior poder dissuasório que 

um percebido como menos sofisticado. 

 

1.6.5 Catch-up e Cerceamento Tecnológico 

 

Dado que o AMX foi um exemplo de política pública neste trabalho foram 

utilizados os estudos de Ajey Lele (2009; 2019) e seus argumentos sobre a relação entre 

a tecnologia disponível em dado Estado e a segurança que ele poderá prover aos seus 

cidadãos, e que adquirir tais tecnologias é um processo complicado e dispendioso 

chamado de catch-up.  

Para Lele são os Estados que podem (e devem) acelerar o desenvolvimento de 

tecnologias de Defesa a fim de diminuir o gap tecnológico perante os pares. Em 

consoante, Deepak Nayyar (2013) argumenta que todo o Estado dentro do SI precisa 

dispor de uma estratégia nacional de catch-up e que os que detém políticas proativas 

tem apresentado processos mais ágeis de diminuição do gap tecnológico, mesmo que 

gaps de diferentes origens e condições históricas e diferentes medidas. Para David de 

Ferranti, uma estratégia de catch-up estatal assim começa: 

 

O processo geralmente começa com as empresas se expondo a 

novos produtos e processos através do comércio e do 

Investimento Estrangeiro Direto (IED), que se tornam veículos 

para a difusão e adoção de tecnologias. Essa exposição leva à 

imitação, e o processo de mimetismo tecnológico – o primeiro 

passo para uma política de catch-up – começa (2003, p. 137, 

tradução nossa). 

 

 A partir desse mimetismo tecnológico a estratégia de catch-up começa na 

disposição do Estado em diminuir a diferença na produtividade e na sofisticação técnica 

(e, consequentemente, na renda) vis-à-vis um outro Estado que esteja na FTM como, no 

caso da Defesa, estão os Estados Unidos da América. Através da observação da 

fronteira tecnológica e dos pares mais ameaçadores se compõe uma base de dados para 

os cálculos estratégicos de quão perto da FTM se quer chegar a fim de não se empregar 

esforços político-econômicos em desenvolvimentos desnecessários. 

Quando observado através da ótica de Nayyar (2013), com o AMX o governo 

brasileiro parece ter compreendido que quanto maior o gap tecnológico maior o 

incentivo necessário para mitigar a escassez de capitais (via desonerações e 
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empréstimos) e para fomentar a qualificação da mão de obra que busquem inovações 

disruptivas na Indústria Aeronáutica. O autor entende que só a intervenção do Estado 

nacional consegue criar as condições para o catch-up, e com o AMX não parece ter sido 

diferente dado que ele nasceu de uma parceria interestatal de alto nível com as tratativas 

comerciais ocorrendo nos primeiros escalões do poder.  

O catch-up fomenta uma transformação da economia em geral, via 

investimentos na educação e grandes somas alocadas nos recursos destinados à P&D e 

inovação da Indústria nacional, além disso, o Estado agrega a esse esforço apoio ao 

comercio exterior e às tratativas de alto nível intergovernamentais a fim de fomentar 

acordos offset (em tradução livre, “compensatórios) e um saldo positivo na balança 

comercial através de novos produtos de maior valor agregado. 

Quando do desenvolvimento do AMX o Brasil buscava se tornar um grande 

investidor em CT&I de ponta, a Embraer foi ponto nevrálgico desse esforço bem como 

pareceu ser decisiva para obter os sucessos desejados com relação aos avanços 

tecnológicos nacionais pretendidos com o AMX (principalmente a construção nacional 

de aeronaves de propulsão a jato); esse movimento foi analisados no trabalho. 

 Embora proponentes do liberalismo econômico (ou seja, de menos ingerência do 

Estado na economia) critiquem esses movimentos de caráter desenvolvimentista, 

Nayyar (2008) coloca que a superação do gap tecnológico só se dá através do apoio 

estatal para a indústria nacional dado que sem incentivos ou o controle das importações 

de produtos off-the-shelf14 (que tem desenvolvimento pronto, maior qualidade relativa e 

menor preço) o desenvolvimento de tecnologias de ponta se tornaria injustificável, 

principalmente em programas de Defesa como o AMX que são dispendiosos e sem 

perspectivas de ROI em curto ou médio prazo. 

Ao se utilizar dos estudos de Waldimir Pirró e Longo e William S. Moreira 

(2009, 2013), se pode também observar que no setor aeronáutico de nossa Indústria 

Aeroespacial ocorre um cerceamento tecnológico. Esses autores colocam que ao longo 

dos anos o Brasil vem sofrendo externamente com o cerceamento por parte dos Estados 

do centro de poder global, e internamente com gestões ineficientes para CT&I que 

ocasionam recorrentes problemas para adquirir e manter equipamentos de alta 

intensidade tecnológica (como são as aeronaves de combate).  

 
14 Off-the-shelf (em português, “produto de prateleira”) é um termo usado na literatura para descrever a 

compra de soluções prontas (tanto hardware como software) que são no máximo adaptadas para 

satisfazer as necessidades do cliente final em detrimento do comissionamento de soluções personalizadas, 

que são muito mais caras e demandam tempo de desenvolvimento e maturação maior. 
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Os autores colocam que nos pós Segunda Guerra Mundial os Estados mais 

poderosos visavam deter o avanço de supostas ameaças ao seu poder, assim: 

 

Surge assim a ideia de “cerceamento tecnológico”, significando 

a prática de Estados, grupos de Estados, organismos 

estrangeiros, empresas ou outros atores internacionais no 

sentido de bloquear, negar, restringir ou dificultar o acesso ou a 

posse de conhecimentos, tecnologias e bens sensíveis, por parte 

de instituições, centros de pesquisa ou empresas de outros 

países (2009, p. 1). 

 

 O A-1 brasileiro resultante do AMX pareceu ser o produto resultante de 

determinadas ações estatais de enfrentamento do cerceamento tecnológico, 

materializadas nas ações desenvolvimentistas no contexto da Guerra Fria que visaram a 

transferência de tecnologia de pares no exterior e proporcionaram sucessos relevantes 

para a Indústria Aeronáutica nacional, conforme colocou Walter Bartels (2009). 

 

 1.6.6 Nacional-desenvolvimentismo brasileiro 

 

Ricardo Bielschowsky (2000; 2004) coloca que o Brasil do regime militar era 

caracterizado por movimentos nacional-desenvolvimentistas que visavam superar as 

deficiências tecnológicas nacionais através de vultosos investimentos estatais em 

industrialização e P&D de produtos buscando a FTM. Para ele o governo militar 

pregava que o planejamento da Defesa Nacional só poderia ser articulado através da 

independência econômica e industrial do Brasil, superando as diversas dependências 

externas.  

José Maria Dias Pereira (2011) coloca que essa teoria apresenta várias vertentes, 

dentre as quais uma se destacou como importante ferramenta de análise para este 

trabalho: a teoria desenvolvimentista da industrialização induzida pelo governo. Essa 

interpretação partira dos estudos sobre a proposta do modelo de substituição de 

importações que pregava a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL)15 e preconizara que a industrialização brasileira teria começado por volta dos 

anos da década de 1930 devido à escassez de matérias-primas e insumos devido a 

 
15 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) é uma comissão regional da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que tem como função promover estudos sobre a superação das 

desigualdades e atrasos do Desenvolvimento nos Estados mais pobres do Sistema Internacional.  
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Primeira Guerra Mundial, fato que se tornaria ainda mais evidente com a Segunda 

Guerra Mundial. 

O Brasil desenvolvimentista – que abarcou quase todo o ciclo de 

desenvolvimento do AMX – teria tido características da teoria de John Maynard 

Keynes, comumente chamada de keynesianismo, dado que ambos propõem a gerencia 

dos Estados nacionais para o avanço do Desenvolvimento. O planejamento das 

estratégias do desenvolvimentismo dependia dos seguintes fatores, segundo 

Bielschowsky (2013, p. 80):  

 

• O tamanho da economia; 

• A base de recursos naturais; 

• A distribuição de renda; 

• A inserção geopolítica na medida da ambição e a autonomia política e 

militar; 

• O poder político subjacente a estratégia geopolítica; 

• As desiguais oportunidades criadas pelos países mais avançados. 

 

Pereira coloca que o Desenvolvimentismo tem como principais ideias: 

 

1) a industrialização é a via da superação da pobreza e do 

subdesenvolvimento; 2) um país não consegue industrializar-se 

só através dos impulsos do mercado, sendo necessária a 

intervenção do Estado (intervencionismo); 3) o planejamento 

estatal é que deve definir a expansão desejada dos setores 

econômicos e os instrumentos necessários; 4) a participação do 

Estado na economia é benéfica, captando recursos e investindo 

onde o investimento privado for insuficiente (2011, p. 122). 

 

O AMX e os desenvolvimentos observados no decorrer da pesquisa para a 

Indústria Aeronáutica brasileira fizeram parte do esforço desenvolvimentista brasileiro 

do regime militar, entretanto, na parte final de seu ciclo de desenvolvimento (década de 

1990) o AMX foi afetado por um revés continental nas políticas dessa vertente quando 

governantes neoliberais venceram a maioria das eleições pela América do Sul. Ainda 

assim, para este trabalho foi importante lançar mão dessa teoria a fim de entender as 

motivações por trás do planejamento e do eventual desenvolvimento de um programa 

do escopo e da importância do AMX para a Indústria Aeronáutica nacional. 
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1.6.7 Processos de Transferência de Tecnologia e Offsets 

 

Partindo-se do pressuposto que nenhuma empresa ou ICT detém o conhecimento 

absoluto, se constituiu ao longo da história todo um ferramental para operacionalizar a 

troca de tecnologias de modo que se avance um P&D ou todo um sistema de CT&I.  

Nadia Fernández-de-Pinedo et al. (2019) colocam que a transferência de 

tecnologia é um processo antigo que começou a ser mais notável nos idos dos anos 1800 

com a Indústria moderna e a formação de redes de compartilhamento de conhecimentos 

que se expandiram a medida que empresas se tornavam transnacionais e multinacionais.  

As estratégias de inserção global dessas empresas foram pautadas na facilitação 

da circulação de conhecimento e máquinas, ou seja, de tecnologia. A cessão de 

tecnologia parte da vontade das empresas mais inovadoras em se inserir em mercados 

mais atrasados tecnologicamente; para tanto, elas precisam fomentar redes de 

fornecedores locais e treinar trabalhadores qualificados bem como, por vezes, montar 

toda a estrutura industrial para produção. Essa deliberação ajudou a pesquisa a 

compreender por que motivos um dado ator estatal estaria disposto a transferir 

tecnologia dado que a mesma é que o mantem com vantagem competitiva.  

Luiz Otavio Pimentel e Welber Barral (2006) expõem que a tecnologia é um dos 

pilares do Desenvolvimento do Estado e que não saber administrar a capacidade 

tecnológica da nação trará problemas para o desempenho industrial e comercial do 

Estado. Na época do desenvolvimento do AMX os processos de gestão de tecnologia de 

ponta da Defesa pareciam ser difusos e desorganizados, mas tão logo começara o 

processo de transferência de tecnologia da Itália no programa uma das capacidades 

adquiridas pelo Brasil seria justamente a de gerir programas desse escopo, conforme 

colocou Josiane de Araújo Francelino (2016), sendo essa materializada na criação, pelo 

COMAER, da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC), 

criada em 1981, e que se tornaria o principal organismo de coordenação de 

desenvolvimento e aquisição da FAB, e que teve grande relevância no capítulo final 

deste trabalho. 

Vera Crósta (2015) coloca que no processo de transferência de tecnologia há, 

basicamente, dois atores envolvidos: os emissores de tecnologia; e os receptores de 

tecnologia. João Luiz Kovaleski (2002) coloca que o receptor da tecnologia precisa ter o 

mínimo de capacidade de absorver o conhecimento, principalmente os implícitos como, 
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por exemplo, no caso do AMX foi a capacidade da força de trabalho envolvida em tratar 

com tecnologias de ponta em um programa de grande escopo. 

Segundo documentação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a 

transferência de tecnologia apresenta as seguintes características: exploração de desenho 

industrial; exploração de patentes; fornecimento de tecnologia; franquia; prestação de 

serviços de assistência técnica e ciência; e uso de marcas.  

No que tange os contratos para fornecimento de tecnologia e os de colaboração 

conjunta para P&D, Francelino (2016) coloca que a FAB vem ao longo do tempo 

buscando o offset (convencionado na literatura como “acordo de compensação”) e que:  

 

[...] o conceito de offset alterou significativamente a 

racionalidade das aquisições do COMAER no exterior. 

Questões relacionadas à transferência de tecnologia de um 

fornecedor externo para uma empresa ou instituição de ciência e 

tecnologia situada no Brasil tem determinado qual empresa será 

escolhida para a comprar externa (2016, p. 130). 

 

Para o AMX, o que foi acordado foi a aquisição de conhecimentos tecnológicos 

através de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e 

ciência com acordos de compensação visando a produção nacional da aeronave A-1. 

Francelino coloca que os resultados diretos do processo de transferência de 

tecnologia e do offset são os que foram definidos nos contratos, mas que para além 

desses há também os resultados indiretos (e talvez mais importantes): os spin-offs. 

 

1.6.8 Efeitos tecnológicos spin-off, spin-in e spillover 

  

Giulio Perani (1997) colocou que as tecnologias desenvolvidas no âmbito da 

Defesa são naturalmente mais sofisticadas que as de caráter civil dado que elas 

precisam, via de regra, buscar estar mais próximas do estado da arte para, então, 

dissuadir ou enfrentar os pares no SI. Dos desenvolvimentos da Defesa se derivam 

tecnologias de aplicabilidade civil, a um custo de P&D muito menor e com maior 

qualidade de produto; isso é o spin-off tecnológico.  

 Partindo da Segunda Guerra Mundial, e com maior intensidade na Guerra Fria, 

os decisores político-estratégicos criaram uma retorica entorno do spin-off para justificar 

a suntuosas somas investidas em programas de Defesa (como o AMX).  Para o autor, o 

spin-off deve ser apoiado por uma base industrial civil que tenha capacidade de absorver 
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e desmembrar as tecnologias geradas dentro do contexto da Defesa para gerar produtos 

e serviços de características civis. Assim, somente apoiar o P&D militar não seria 

suficiente para alavancar o progresso tecnológico nacional. 

 John A. Alic (2007) coloca que os desenvolvimentos da Defesa teriam potencial 

também de iniciar um efeito contrário, que seria o spin-in, e se daria quando tecnologias 

de origem civil já estivessem tão maduras quanto o necessário para seu emprego em 

equipamentos de Defesa que poderiam, certamente, gerar outro efeito: o spillover 

tecnológico. 

O efeito spillover tecnológico (ou, como exposto em obras em língua 

portuguesa, “efeito de derramamento tecnológico”) seria a dinâmica da relação entre o 

desenvolvimento de um produto ou serviço que traz benefícios em outros de viés e 

emprego diferente. Quando o P&D de Defesa é corretamente incentivado pelo Estado 

ocorre efeito spillover que em seguida gera a formação de um “estoque de tecnologia”, 

e esse estoque tecnológico de patentes daria vantagens competitivas no 

desenvolvimento das indústrias nacionais.  

 

1.6.9 O conceito de Base Industrial de Defesa (BID) 

 

 Dado que o AMX e a Indústria Aeronáutica nacional se configuraram como 

peças-chave para a sofisticação das capacidades industriais de Defesa do Brasil, para 

este trabalho foi importante também utilizar do conceito de Base Industrial de Defesa 

(BID). 

 Barry D. Watts (2008) expos que uma BID é um setor produtivo composto por 

atores públicos e privados baseado em um conjunto de empresas de diversos setores 

industriais nacionais que trabalhem com material de Defesa e segurança. É no contexto 

da BID que se promove a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de tecnologias perto ou 

de fato na fronteira tecnológica. Dentro do contexto da BID que se desenvolve, produz, 

planeja, executa a logística de entrega e se presta manutenção aos sistemas de armas e 

todos os seus componentes que atendem aos atores do hard power estatal. 

 Toda a cadeia logística dos suprimentos, produtos e serviços que nutrem a 

Indústria Aeronáutica advém de empresas que se encontram no contexto da BID, mas 

dela não faz parte a infraestrutura logística estatal já implantada. As empresas da BID 

podem até apresentar capacidades produtivas e centros de P&D para além das fronteiras 
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nacionais dada a internacionalização dos produtos e serviços de Defesa em Cadeias 

Globais de valor (CGV)16.  

Martin C. Mcguire (2007) teoriza que as transações comerciais da BID em 

escala global são muito mais vantajosas para o Estado que os próprios conflitos que ela 

supostamente deveria dissuadir/enfrentar: o comercio interestatal de produtos de Defesa 

geraria um fluxo constante de lucros e divisas, enquanto o conflito o faria apenas 

quando de sua conflagração, com capital para compra, nesse caso, vindo somente de seu 

próprio Estado; essa afirmação corrobora com a propensão italiana para colaborar com o 

Brasil no AMX. 

 

1.7 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi exploratória se colocou na forma de um estudo de caso sobre o 

programa AMX. Se convencionou utilizar termos conforme a FAB os coloca em seus 

documentos. Por exemplo, se a FAB utilizar spillover a pesquisa informará a tradução 

em notas de rodapé, mas manterá o termo em inglês, em caso contrário, se utilizará da 

tradução derramamento tecnológico e informará o termo em inglês; houveram casos 

sem tradução como “spin-in”. 

O estudo comportou uma revisão de literatura a fim de exaurir as obras (artigos, 

livros, dissertações, teses e etc.) que trataram do tema da transferência de tecnologia e 

do AMX dentro do contexto da Indústria Aeronáutica brasileira no período de 1970 a 

2000. Também foi feita revisão de documentação do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), que organiza os processos pertinentes a Propriedade Industrial no 

Brasil e é uma autarquia federal criada em 1970, tendo suplantado o antigo 

Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), de 1946.  

O trabalho utilizou fontes de dados secundários advindas de: 

 

 1 – Documentos sobre o programa AMX que constavam: no Arquivo Geral do 

Comando da Aeronáutica (COMAER) que foram obtidos por meio do Sistema de 

Documentação (SISDOC); nos arquivos do antigo Ministério da Aeronáutica; no  

Estado Maior da Aeronáutica; no Ministério da Defesa (principalmente os do Conselho 

 
16 Liping Zhang (2014) conceitua as Cadeias Globais de Valor (CGV) como todo o processo de produção 

de um bem, desde a concepção até a entrega ao usuário final, que é realizada por um conjunto global de 

empresas que produzem componentes em diferentes Estados e realizam a montagem final em um outro. 
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de Defesa Nacional); no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA); 

no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); no Instituto de Fomento e Coordenação 

Industrial (IFI), e na Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate 

(COPAC). Foram analisados: os Request for Information (RFI)17; os Request for 

Proposal (RFP)18; os relatórios de visitas técnicas; os relatórios sobre empresas 

proponentes; as cartas técnicas sobre as aeronaves competidoras; os contratos 

comerciais; os contratos para acordos de compensação offset; os contratos de 

financiamento; acordos de cooperação Industrial; e a Best and Final Offer (BAFO)19.  

 2 – Decretos, Leis e Portarias da burocracia estatal que se relacionaram com o 

programa AMX como, por exemplo: Lei nº 8.183, de 11 de abril de 1991, que dispõe 

sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional; e Lei 9.279/96 

(Lei da Propriedade Industrial). Também foram analisados o Programa Industrial 

Complementar (PIC) e a Política de Defesa Nacional (1996). 

3 – Foram feitas leituras das obras de revisão histórica e que compuseram o 

marco teórico que constam na bibliografia ao final do trabalho. 

4 – Foram analisados relatórios que trataram sobre tecnologia aeronáutica como, 

por exemplo: o Relatório de Acompanhamento Setorial – Aeronáutica da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); o Mapeamento da Base Industrial de 

Defesa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Gastos Militares Globais 

do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (SIPRI20); Cadeia de Valor 

e Importância Socioeconômica da Indústria de Defesa e Segurança no Brasil da 

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE); 

Anais dos Encontros Nacionais da Associação Brasileira de Estudos de Defesa 

(ABED); os relatórios financeiros das empresas envolvidas; e outros que constam ao 

final desta pesquisa.  

Alinhado as questões tecnológicas foi necessário também lançar mão de um 

quadro de analise para a observação para as tecnologias transferidas pelos italianos para 

 
17 Pedido de Informações (do inglês, Request For Information - RFI) são dados providos por empresas 

para um solicitante para que eles apoiem estudos de viabilidade e orientem os processos de licitação. 
18 Pedido de Oferta (do inglês, Request For Proprosals - RFI) às empresas selecionadas em um programa 

são documentos formais do solicitante para que essas enviem propostas que se encaixem na licitação.  
19 Melhor e Definitiva Oferta (Best and Final Offer - BAFO) é a proposta vencedora do certame 

licitatório. 
20 O Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI (em português: “Instituto Internacional de 

Pesquisa da Paz de Estocolmo”) é um instituto fundado em 1966 em Estocolmo, na Suécia, pelo 

Riksdagen (o parlamento sueco). O SIPRI se dedica à pesquisa sobre conflitos e equipamentos militares 

com vias de compilar dados e apoiar análises e estudos de formuladores de políticas públicas e 

pesquisadores. Disponível em: < https://www.sipri.org/about >. Acesso em: 13 maio 2019. 
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a nossa indústria aeronáutica nacional. Núbia Moura Ribeiro coloca que para mensurar 

o progresso de desenvolvimentos tecnológicos se pode utilizar um conceito 

desenvolvido dentro da NASA21, o TRL: 

 

A escala TRL é denominada Níveis de Maturidade Tecnológica 

ou Nível de Prontidão Tecnológica e sua sigla deriva da 

terminologia em inglês: Technology Readiness Level (TRL). A 

TRL é uma ferramenta de avaliação tecnológica que auxilia na 

comunicação. Ela permite estabelecer os níveis de maturidade 

de uma tecnologia entre cientistas, tecnologistas e gerentes nos 

processos de desenvolvimento tecnológico (2019, p. 20, 

tradução nossa). 

 

 Philippe Blanc et. al. (2017) colocam que esse quadro de análise é importante 

para entender se os desenvolvimentos de programas complexos como o AMX. A TRL 

estima a maturidade das tecnologias envolvidas nos programas de Defesa e é muito 

utilizada no contexto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e do 

Departamento de Defesa (DoD, do acrônimo em inglês) estadunidense. Eles colocam 

que uma tecnologia pode ser observada, através do TRL, assim: 

 

Quadro 1 

Definições dos Níveis de Maturidade Tecnológica – TRL 

 

Fonte: Adaptado de Philippe Blanc et. al. (2017, p. 3). 

 
21 A National Aeronautics and Space Administration - NASA (em português: “Administração Nacional 

da Aeronáutica e Espaço”) foi formada em 1958 para fazer frente ao avanço aeroespacial soviético. Além 

de diversas pesquisas em combustíveis, materiais compósitos e sobre o clima, essa instituição colocou o 

homem na lua (Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ambos estadunidenses), com o Projeto Apollo de 1969, 

antes dos soviéticos.  Disponível em: < https://www.nasa.gov/about >. Acesso em: 13 maio 2019. 
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 1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para além desta introdução o trabalho foi dividido em 3 capítulos que foram 

seguidos por uma conclusão com considerações finais e pela bibliografia utilizada.  

No capítulo “A Indústria Aeronáutica Brasileira de 1970 a 2000” se tratou 

brevemente da história da aviação nacional, sobre os Institutos de Ciência e Tecnologia 

(ICT) relacionados e sobre as organizações de ensino e pesquisa envolvidas (como, por 

exemplo, o ITA) e foi seguida por reflexões mais profundas sobre as questões de P&D e 

de CT&I da Indústria Aeronáutica Brasileira da década de 1970 ao ano 2000. O período 

que o primeiro capitulo abarca compreende do começo das tratativas do AMX até a 

produção da última unidade do A-1 brasileira. Como neste capitulo se focou nas 

questões comerciais e industriais do programa a Embraer teve grande destaque dada sua 

importância para o desenvolvimento da indústria nacional e seu envolvimento no AMX. 

O capitulo também contou com perspectiva comparada com indústrias equivalentes e 

outras que estavam mais próximas da fronteira tecnológica mundial. 

No próximo capítulo (“O Programa AMX”) foram feitas análises sobre o 

planejamento, o desenvolvimento e a produção do A-1. Nele se deliberou sobre 

questões econômicas, estratégicas e geopolíticas que permearam o AMX bem como 

foram analisados documentos pertinentes (Cartas de Intenção, decretos, leis, 

Memorandos de Entendimento e etc.). Nesta parte também foram estudadas as 

dinâmicas de CT&I, tanto na América do Sul como na Europa, que levaram a 

concepção e execução do AMX bem como se deliberou sobre seu emprego por seus 

operadores e as tentativas de comercialização do AMX. 

Em seu último capítulo (“A Transferência de Tecnologia no AMX”) este 

trabalho expôs os atores de CT&I que operacionalizaram o AMX e grande parte do 

deliberado no capítulo teve um caráter cientifico-tecnológico sustentado em uma análise 

das principais empresas atuantes no contexto do programa dentro dos desenvolvimentos 

tanto do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) como do 

Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) que faz parte da Comissão 

Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC). 
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CAPÍTULO 2 

A INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA DE 1970 A 2000 

 

Neste capítulo inicialmente se buscou dar um panorama geral do contexto da 

Indústria Aeronáutica brasileira através da observação do Ministério da Aeronáutica 

(atual Comando da Aeronáutica), da Força Aérea Brasileira e da Embraer (principal 

empresa do campo no Brasil e desenvolvedora/fabricante do A-1 no Brasil). Foi exposto 

como esses atores se relacionaram na criação e manutenção das capacidades fabris 

aeronáuticas do Brasil até o ano de 2000. Ele começou com um breve relato acerca da 

criação da Indústria Aeronáutica em escala global de modo a contextualizar os 

movimentos de catch-up brasileiros e o cerceamento tecnológico sofrido pelos atores 

nacionais da aeronáutica na Guerra Fria, que é plano de fundo geopolítico deste 

capitulo. Logo, ocorreu um adensamento nos acontecimentos compreendidos entre 1970 

a 2000 dado que esse é o período que compreende a criação da Embraer e do 

planejamento do Programa AMX a entrega da última unidade fabricada direcionada ao 

Brasil. Foram observados planos econômicos, orientações políticas nacionais e 

tratativas comerciais nesse período. 

 

2.1 GUERRAS MUNDIAIS E O APOIO VARGUISTA 

 

R.G. Grant (2017) expôs que a história da aviação moderna começou com atos 

pioneiros como, por exemplo, quando Alberto dos Santos Dumont conseguiu, em 23 de 

outubro de 1906, em Paris, sob os olhos de membros da Federação Aeronáutica 

Internacional (FAI), fazer um aparelho mais pesado que o ar decolar e aterrissar com 

recursos embarcados estando sob controle de seu operador.  

A aeronáutica que nascia pelo advento dos testes pioneiros no final do século 

XIX e começo do século XX derivara de avanços observados nas ciências e na 

economia e era impulsionada por novas tecnologias (como o motor de combustão 

interna, por exemplo). Aviões (como o 14-bis), balões de ar quente, dirigíveis (como o 

Zeppelin) e helicópteros (embora ainda rudimentares) começaram a ser projetados e ter 

prototipagem em diversas regiões do globo. Os aviões (ou aeronaves de asa fixa), 

especialmente, contavam com números de produção incialmente tímidos, mas logo se 

tornaram a base para uma revolução no transporte de pessoas e cargas e no campo de 

batalha. 



45 
 

Mesmo com questionamentos no começo do séc. XX acerca da utilidade dos 

aviões para esforços militares, com a crescente pressão midiática governantes foram 

forçados a apoiar o desenvolvimento de aeronaves “tanto como símbolos de orgulho 

nacional bem como instrumentos de guerra” (GRANT, 2017, pp. 56-57, tradução 

nossa).  

A conjuntura de pequena escala de produção por poucos entusiastas começara a 

mudar, então, em definitivo, com a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) pois, 

embora balões já tivessem sido observados na Guerra Civil estadunidense (1861 – 

1865) e na Guerra Franco-prussiana (1870 – 1871), ela foi a primeira contenda com 

massivo emprego do poder aéreo, principalmente das aeronaves de asa fixa. Os 

contratos lucrativos que surgiam no preparo para a escalada do conflito também 

incitavam cada vezes mais (e melhores) entrantes e profissionalização na nascente 

Indústria Aeronáutica. 

Na década de 1930, com a ascensão ao poder de figuras como Adolf Hitler e 

Benito Mussolini (e, na década anterior, Josef Stalin) com suas narrativas nacionalistas 

de resgate do orgulho nacional de suas pátrias, as Indústrias Aeronáuticas nacionais se 

viam recorrentemente nos discursos às nações: os aviões serviam às retoricas de avanço 

tecnológico e de modernidade. Hitler, em especial, ordenou massivo emprego de 

esforços nacionais na Indústria Aeronáutica alemã, pois o poder aéreo representava um 

dos mais emblemáticos avanços tecnológicos das nações. 

Nélson Freire Lavenère Wanderley (1975) colocou que o Brasil não ficou fora 

do contexto global da Indústria Aeronáutica pois o presidente Getúlio Vargas22, um 

entusiasta da aviação, logo empregou esforços no apoio a civis e militares interessados 

no campo aeronáutico para que esses dessem início ao processo de criação de 

capacidades nacionais de projeto, fabricação e manutenção de aeronaves. 

 Marcos José Barbieri Ferreira (2009) coloca que nas décadas de 1930 e 1940 

houve uma incipiente composição de cadeias de produção de quase todas as partes 

necessárias para a montagem final de aeronaves, embora, entretanto, ainda fossem 

importados os motores (que são de fabricação mais complexa) e fossem muitas vezes 

licenciados desenhos industriais de aeronaves estadunidenses ou europeias para 

produção local.  

 
22 Getúlio Dornelles Vargas (1882 – 1954) uma das figuras centrais do fim da República Velha, foi 

presidente do Brasil de 1930 até 1945 e de 1951 a 1954 (quando de seu suicídio) e, segundo Ferreira 

(2009), apoiou fortemente a industrialização nacional em diversos esforços de catch-up. 
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Getúlio, em 1932, criara a Comissão de Estudos para Instalação de uma Fábrica 

de Aviões (CEIFA) e se prestava a pessoalmente, em praticamente todos os eventos 

possíveis, promover a aeronáutica. Vargas também aproximara os militares de civis que 

ele considerava aptos a constituírem empresas aeronáuticas, como foi Henrique Lage23. 

Esses movimentos culminaram na criação de um órgão público que seria uma 

força centrifuga desses esforços: o Ministério da Aeronáutica. 

 

2.2 A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA (MAER) 

 

No contexto da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) uma das táticas 

militares que mais lograram sucesso foi a da blitzkrieg (em português: guerra 

relâmpago) que, segundo Nigel Cawthorne (2013), foi uma manobra de combate de 

muito sucesso em nível operacional24 de emprego de forças móveis combinadas 

(artilharia, carros de combate e infantaria motorizada) apoiadas pelo poder aéreo de 

modo a surpreender o inimigo; o avião se tornara definitivamente uma arma essencial.  

Com o sucesso do avião, no Brasil, conforme André Barbosa Fraga (2017), 

Getúlio logo buscou criar capacidades nacionais de gestão de alto nível visando o 

fortalecimento dos esforços aeronáuticos brasileiros para fechar os gaps tecnológicos. 

Até 1941 os esforços em prol da aeronáutica militar advinham da Marinha 

(exemplificados na Escola de Aviação Naval criada em 1916) e do Exército (com a 

Arma de Aviação criada em 1927). Ambos guarneciam seus esforços aeronáuticos com 

formandos da Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos, que fora fundada em 

1914 (e operava, essencialmente, sob instrutores italianos), e pilotos formados em 

outros países (como os Estados Unidos e a França). Nesse sentido, a aeronáutica militar 

ficava difusa e espalhada por dentre as estruturas organizacionais e Organizações 

Militares (OM) das forças, limitando a capacidade de angariar capacidades e direcionar 

esforços.  

Através do Decreto-lei no 2.961 de 20 de janeiro de 1941 foi criado o Ministério 

da Aeronáutica (MAER) visando agregar todas as competências pertinentes a 

 
23 Carlos Alberto Campello Ribeiro (2007) expõe que Henrique Lage (1881 – 1941) foi um Industrial 

brasileiro e grande incentivador do processo de Industrialização nacional. 
24 A Sistemática de Planejamento Institucional da Aeronáutica (documento DCA 11-1 de 2009) coloca 

que existem três níveis de formulação de estratégias, da mais alta para a mais baixa hierarquia decisória: 

estratégica (desenvolvimento e viabilidade da organização); operacional (cumprimento das atividades 

setoriais, objetivos e projetos); e  tática (execução de programas de trabalho e atividades constantes). 
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aeronáutica que estavam difusas por dentre o Ministério da Marinha, o Ministério da 

Guerra e o Ministério da Viação e Obras Públicas25.  

Ao MAER competiam, conforme colocado pelo Decreto Lei nº 9.888 de 16 de 

setembro de 1946, dentre outras atribuições: 

 

a) cooperar com os demais órgãos do Governo para garantir a ordem legal e 

assegurar a Defesa nacional;  

b) organizar, aparelhar e adestrar a Força Aérea Brasileira;  

c) orientar, desenvolver e coordenar a Aeronáutica Civil e Comercial;  

d) coordenar e incentivar as indústrias aeronáuticas do país. 

 

O MAER nasceu para organizar a aviação civil (através do Departamento de 

Aeronáutica Civil – DAC) e militar em um só órgão governamental, e seu braço armado 

foi inicialmente chamado Forças Aéreas Nacionais, mas logo seria identificado pelo 

Decreto nº 3.302 de 22 de maio de 1941 como a atual Força Aérea Brasileira (FAB), tal 

fato sendo exemplificado pelo Art. 8º do decreto que criou o MAER, e dizia: 

 

Todo pessoal militar da arma de aeronáutica do Exército e do 

Corpo da Aviação Naval, inclusive as respectivas reservas, 

passa a constituir, a contar da publicação do presente decreto-

lei, uma corporação única subordinada ao Ministério da 

Aeronáutica, com a denominação de Forças Aéreas Nacionais 

(BRASIL, 1941, p. 1). 

 

O Ministério da Aeronáutica, tendo como primeiro Ministro o Senador Salgado 

Filho26, tinha sido inspirado no Ministério do Ar italiano pois, conforme colocou Fraga 

(2017, p. 19) esse fora “admirado por muitos a partir de sua criação, em 1923, o que foi 

reforçado devido às primeiras vitórias do Eixo”. A história das asas brasileiras com a 

Itália ainda seria mais tarde reforçada pela participação da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB)27 no teatro italiano da Segunda Guerra Mundial, onde pilotos 

 
25 Louise Gabler (2012) expõe que Ministério da Viação e Obras Públicas, criado pelo Decreto do Poder 

Legislativo nº 1.606 de 29 de dezembro de 1906, capitaneava, dentre outros, os esforços de modernização 

pertinentes ao fomento a meios mais modernos de transporte via navegação aérea, fluvial e marítima. Ele 

foi posteriormente absorvido pelo MAER. 
26 Fraga (2017) coloca que Joaquim Pedro Salgado Filho foi um deputado e senador brasileiro que serviu 

como Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio (1932 – 1935) e, sendo homem de confiança de Vargas, 

primeiro mandatário do MAER. 
27 Patricia da Silva Ribeiro (2013) explica que a FEB, criada em 1944, foi uma força aeroterrestre que 

representou o Brasil no esforço de guerra dos Aliados. Ela atendia aos anseios estadunidenses por maior 
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brasileiros lograram diversos êxitos em combate (embora utilizando equipamentos 

estrangeiros). 

O MAER e a FAB buscavam declaradamente a independência tecnológica do 

Brasil no que cerne o ciclo de produção de aeronaves dos mais diversos tipos e 

modelos, de emprego civil e militar, entretanto, um fator determinante arrefeceu os 

esforços empregados e ele se deu pelos Estados Unidos da América e sua política de 

cerceamento tecnológico manifestada na Lei de Empréstimo e Arrendamento. 

 

2.3 A LEI DE EMPRÉSTIMO E ARRENDAMENTO ESTADUNIDENSE 

 

Marcos José Barbieri Ferreira (2009) coloca que o ciclo de investimentos 

varguistas na aeronáutica acabou junto com a Segunda Guerra dado que houve um 

movimento de desmobilização e eventual derrame de aeronaves baratas, em grande 

quantidade, no mercado global da aviação. Esse fato, segundo Clausinei Ferreira (2019), 

ficou mais evidente quando o sucessor de Vargas na presidência, Eurico Gaspar Dutra 

(1883-1974), homem que fora seu ministro da guerra (cargo equivalente ao atual 

Comandante do Exército), expos sua orientação liberal que não visava o catch-up.  

A estratégia de segurança varguista no pós guerra e sua busca por sofisticar a 

nascente Indústria Aeronáutica através do MAER e da FAB não encontravam mais 

aderência ao governo nacional devido a orientação liberal do sucessor de Vargas e ao – 

aparente – arrefecimento das tensões pelo globo e pelo entorno estratégico brasileiro.  

Com Dutra o governo brasileiro queimou praticamente todas as reservas 

cambiais ao aumentar a importação de bens de capital altamente intensivos em 

tecnologia (inclusive aeronaves), o que derrubou os preços de análogos nacionais que 

eram de pior qualidade relativa e engessou os esforços em prol da industrialização feitos 

por seu antecessor, tendo como plano de fundo uma balança comercial bastante 

desfavorável (dado que o Brasil era primário-exportador). Esse fato, no que cerne a 

Indústria Aeronáutica nacional, fora ainda mais reforçado perante a Lei de Empréstimo 

e Arrendamento (do original em inglês, “Lend & Lease Act” – LLA). 

Vágner Camilo Alves (2002) coloca que a LLA, assinada em 11 de março de 

1941, foi aprovada pelo Congresso estadunidense para retirar restrições no envio de 

material bélico pelos Estados Unidos da América (EUA) aos aliados que combatiam o 

 
participação brasileira na Segunda Guerra Mundial tendo como condicionante, por Vargas, de apoio 

econômico e técnico por parte desses ao processo de catch-up militar e Industrial brasileiro. 
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eixo. O LLA dava ao presidente dos EUA o poder discricional de negociar 

equipamentos militares com pares que fossem do interesse da Defesa dos EUA. A LLA 

parecia ser um movimento de cerceamento tecnológico por parte dos estadunidenses 

dado que ao disponibilizar para o Brasil meios melhores e mais baratos eles 

essencialmente estancavam o desenvolvimento das capacidades industriais nacionais. 

A confiança de Dutra em um provável processo de Investimento Estrangeiro 

Direto (IED)28 estadunidense era pautada na história de colaboração na Segunda Guerra, 

mas parecia não ter surtido efeito e o LLA, segundo Delano Teixeira Menezes (2007), 

restringiu de maneira relevante a sofisticação da Indústria Aeronáutica nacional (e, em 

certa medida, até sua solvência) dado que os estadunidenses vendiam (ou até cediam, 

sem pagamento aparente) grandes quantidades de material aeronáutico e todo 

equipamento para a operação, bem como ofereciam instrução de operação sem ônus 

para os brasileiros, tanto para adquirentes civis como militares. 

 O ideal varguista de construção das capacidades industriais aeronáuticas era 

então solapado e só se veria um novo movimento que buscasse a independência 

industrial e o fechamento de gaps aeronáuticos a partir da criação do Centro Técnico de 

Aeronáutica. 

 

2.4 O CENTRO TÉCNICO DE AERONÁUTICA (CTA) 

 

Nilda Nazaré Pereira Oliveira (2008) expos que o CTA advinha de um plano do 

Professor Richard Harbert Smith, que fora chefe do Departamento de Engenharia 

Aeronáutica do MIT, e se encontrava no Brasil a convite do governo. Smith ministrou 

uma palestra, em 26 de agosto de 1945, chamada "Brasil - futura potência aérea", no 

Ministério da Educação, onde ele expos toda a problemática que o Brasil enfrentaria 

caso se tornasse apenas um comprador de equipamento militar estrangeiro (ainda mais 

se levada em consideração a LLA) que teria maior qualidade relativa e valores de 

aquisição menores que o de realizar todo o P&D do mesmo: ou nos tornaríamos 

dependentes de mão de obra e peças de reposição importadas (consequentemente mais 

custosas); ou o Brasil ficaria de posse de grandes quantidades de materiais obsoletos.   

 
28 Rodrigo Coelho Sabbatini (2008) coloca que o processo de internacionalização do capital conhecido 

como Investimento Estrangeiro Direto (IED) se dá com a remessa a países – no estrangeiro – de grandes 

somas a empresas nacionais para fomentar parcerias para troca de tecnologias visando realizar fusões ou 

aquisições. 
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Ferreira (2009, p. 124) coloca que a base da Indústria Aeronáutica brasileira 

moderna partiu da criação de um centro de ensino e P&D, em nível superior, que 

permitisse a “formação de recursos humanos qualificados, além de fornecer a eles a 

infraestrutura científica e tecnológica necessárias para o desenvolvimento da tecnologia 

aeronáutica” através de um ICT: o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA). 

Simone Narciso Lessa (2001) coloca que a cidade de São José dos Campos (SP) 

foi escolhida como berço do CTA e estava inserida em uma estratégia geopolítica de 

aumento das capacidades militares do Brasil e alinhamento com o bloco capitalista, no 

contexto bipolar da Guerra Fria, assim, a construção de uma Base Industrial de Defesa 

(BID) de relevante produção e perspectivas globais se fazia necessária.  

 O CTA se configurava como peça chave da execução da Política Aérea 

Nacional, que visava organizar a malha aérea e a Indústria Aeronáutica nacional29, e dos 

planos de catch-up aeronáuticos brasileiros ao promover a pesquisa relacionada o mais 

próximo possível da Fronteira Tecnológica Mundial (FTM).  

Criado formalmente pelo Decreto n° 34.701 de 26 de novembro de 1953 o CTA 

foi pensado para ser um centro de excelência no P&D e no ensino dentro do campo da 

aeronáutica. Tendo sua criação espelhada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT, da sigla em inglês para Massachusetts Institute of Technology)30, inclusive 

cooptando recursos humanos do mesmo (LESSA, 2001), a implantação do CTA 

impulsionou um novo planejamento urbanístico na cidade de São José dos Campos e 

acelerou o desenvolvimento local como nunca antes.  

O CTA fora planejado pela Comissão de Organização do Centro Técnico de 

Aeronáutica (COCTA), ainda no Rio de Janeiro, e que seria subordinada ao Comando 

Geral de Pesquisas e Desenvolvimento que posteriormente se tornaria o Departamento 

de Pesquisas e Desenvolvimento (DEPED).  

O COCTA, segundo o Art. 65 do Decreto no 60.521, de 31 de março de 1967, 

foi: 

 

[...] o Grande Comando incumbido de assegurar a consecução 

dos objetivos da Política Aérea Nacional, nos setores da ciência 

e da tecnologia, competindo-lhe em particular a orientação, 

 
29 Conforme posto por Jonas Liasch Filho e Valmir de França (2002). 
30 O MIT é uma instituição de ensino e pesquisa privada, fundada em 1861, com o objetivo de avançar a 

industrialização estadunidense através da disseminação do conhecimento. Ela produziu 8 vencedores da 

Medalha Internacional de Descobrimentos Proeminentes em Matemática, 26 vencedores do Prêmio 

Turing e 96 prêmios Nobel. Disponível em: < http:// http://mitstory.mit.edu/ >. Acesso em: 22 maio 2019. 
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incentivo, coordenação, apoio e realização da pesquisa e do 

desenvolvimento relacionados com os assuntos aeronáuticos e 

aeroespaciais, bem como da indústria empenhada no trato 

desses assuntos. 

 

Subordinado diretamente ao Ministro da Aeronáutica, o DEPED, assim nomeado 

a partir do Decreto nº 65.450, de 17 de outubro de 1969, ampliava o escopo do 

Comando Geral de Pesquisas e Desenvolvimento e deveria realizar os objetivos da – 

atualizada – Política Aeroespacial Nacional (que tinha um escopo maior que a Política 

Aérea Nacional) no que tangesse os setores da Ciência, da Tecnologia e da Indústria 

nacional. 

O CTA deveria formar engenheiros aeronáuticos para avançar a aeronáutica, 

tanto civil como militar, segundo consta no Art. 2º do decreto que a criou: 

 

O Centro Técnico de Aeronáutica, instituição científica e 

técnica de pesquisa e de ensino superior, tem por finalidade: - 

ministrar o ensino de grau universitário correspondente às 

atividades de interesse para a aviação nacional e, em particular, 

para a Força Aérea Brasileira; - promover, estimular, conduzir e 

executar a investigação e a aplicação científica e técnica, 

visando o progresso da aviação brasileira; - cooperar com a 

indústria do país, para orientá-la em seu aparelhamento e 

aperfeiçoamento, visando atender às necessidades da 

Aeronáutica; - colaborar com as organizações científicas, 

técnicas e de ensino do país e de outras nações, para o progresso 

da ciência e da técnica. 

 

Oliveira (2008) coloca que o CTA se configurou em um polo tecnológico 

aeronáutico e força centrífuga dos esforços brasileiros nesse campo e que o sucesso da 

aeronáutica nacional se daria através da união entre o ensino, a pesquisa e a Indústria.  

Para que o CTA acelerasse a sofisticação das capacidades nacionais de gerar o 

hard power era necessária a criação de uma escola de alto nível que formasse 

engenheiros, civis e militares, empregando recursos econômicos e humanos de somas 

relevantes para que no CTA se desenvolvesse pesquisa de ponta. O regime de ensino 

preconizado pelo CTA deveria ser "de alto nível teórico e prático, segundo os mais 

avançados métodos educacionais dos países desenvolvidos, adotando-se o regime de 

dedicação plena” (OLIVEIRA, 2008); os alunos e professores deveriam literalmente 

morar no CTA. 

A instituição de ensino que seria criada para abarcar esses anseios dos atores 

envolvidos no CTA se materializaria no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 
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2.4.1 O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

  

O CTA como um centro de P&D de ponta precisaria de uma escola de formação, 

integrada, que provesse os recursos humanos necessitados, mas que não existiam no 

Brasil até aquele momento, conforme posto por Oliveira (2008). 

Smith fora convidado por Casemiro Montenegro Filho31, subchefe da Diretoria 

de Material do Ministério da Aeronáutica e grande incentivador da criação do CTA, 

para, em 1945, apresentar ao governo brasileiro, principalmente ao então presidente 

Vargas, o projeto do que viria a ser o CTA e também o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica no "Plano de Criação do Centro Técnico de Aeronáutica", também 

conhecido como “Plano Smith”.  

Smith fora cooptado para que auxiliasse o governo brasileiro na criação das 

bases de um setor aeronáutico soberano, entretanto, o mesmo colocou aos decisores 

políticos brasileiros que as “aviações comerciais americana e brasileira deveriam ser 

fundamentalmente complementares e não concorrentes” (OLIVEIRA, 2008, p.102) o 

que parecia ser mais um exemplo da vontade estadunidense de nortear diversos setores 

nacionais, a fins de ampliar sua influência geopolítica e cercear nossa Indústria. 

O ITA foi formalmente constituído pelo Decreto nº 27.695, de 16 de janeiro de 

1950 e definido pela Lei nº 2.165, de 05 de janeiro de 1954. Tendo Smith como o 

primeiro reitor, no campo da engenharia o ITA oferecia um Curso Fundamental para 

ensinar as ciências básicas e um Curso Profissional para formar mão de obra de 

interesse da FAB e da aviação comercial brasileira. 

Com sua criação o CTA já tinha um braço de ensino, mas ainda precisava de um 

que realizasse a pesquisa cientifica para acelerar o desenvolvimento aeronáutico, 

fechando os gaps tecnológicos com as mais recentes tecnologias, assim, buscando 

empregar os recursos humanos (principalmente Engenheiros Aeronáuticos) formados no 

ITA no catch-up nacional, se criou o Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento. 

 

 

 

 
31 Fraga (2017) coloca que o Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho (1904 – 2000) foi um militar 

que servia no Exército, mas que fora transferido para a recém criada FAB, onde foi incentivador do P&D 

aeronáutico. Realizou, junto com tenente Nelson Freire Lavenère-Wanderley (1909 – 1985) em 12 de 

junho de 1931, o primeiro voo (do Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro ao Campo de Marte em São 

Paulo) do Correio Aéreo Militar (depois Correio Aéreo Nacional) para promover a integração do 

território nacional via rotas de navegação aéreas.  
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2.4.2 Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (IPD) 

 

 Marcos José Barbieri Ferreira coloca que o IPD “atuava como centro de 

pesquisa e desenvolvimento que priorizava o projeto e a construção de aeronaves” 

(2016, p. 456). No contexto do CTA, Oliveira (2008) coloca que: 

 

Além da reprodução de conhecimentos e métodos 

desenvolvidos em países com uma prática científica anterior à 

do Brasil, existia um grande interesse que esta comunidade 

viesse a desenvolver, também, pesquisas inéditas (2008, p. 

158). 

 

Criado através do Decreto n 34.701, de 26 de novembro de 1953, o Instituto de 

Pesquisas e Desenvolvimento (IPD) seria o braço de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) do CTA e atuaria em conjunto com o ITA, entretanto, apenas em 1957, 

conforme expos Oliveira (2008, pp. 158–159), o IPD seria oficialmente estruturado em 

quatro departamentos: Aeronaves; Eletrônica; Materiais; e Motores. 

 Com o IPD se buscava maior aproximação com atores da Indústria Aeronáutica 

nacional, visando empregar os recursos humanos advindos do ITA, e sua bagagem 

teórica, em P&D de fato. Os engenheiros do IPD, apoiados em grande parte por colegas 

do Grupo Focke32 e por Max Holste33, que auxiliavam o CTA, desenvolveram com o 

Departamento de Projetos (PAR) do IPD os protótipos de uma aeronave, sob o código 

IPD 6504, a partir de 1965. Esse projeto recebeu grandes investimentos da União e do 

MAER dado que era considerado estratégico e representaria grande avanço das 

capacidades de CT&I nacionais. Nomeado “Bandeirante”, o 6504 tinha seu 

desenvolvimento capitaneado pelo então Major Ozires Silva (diretor do IPD e 

engenheiro formado no seio do ITA) e era uma aeronave turboélice bimotor (de origem 

estadunidense)34, não pressurizada (que não pode voar acima de três mil metros de 

altura), para transporte civil ou militar, que poderia levar 7 passageiros embarcados (no 

protótipo) e operaria em pistas de qualidade ruim.  

 
32 Oliveira (2008) coloca que o alemão Hendrich Focke (1890 – 1979), um dos fundadores da empresa 

aeronáutica Focke-Wulf, auxiliou o Brasil na criação da primeira fábrica de aeronaves seriadas, a Fábrica 

do Galeão, em 1939, e atuou ativamente com seus engenheiros no âmbito do CTA.  
33 Max Holste (1913 – 1998) foi um engenheiro aeronáutico francês e fundador da fabricante de aviões 

que levava seu nome. Oliveira (2008) coloca que ele foi peça chave da consolidação do CTA e da 

Indústria Aeronáutica brasileira. 
34 Motor fabricado pela empresa estadunidense Pratt & Whitney, do modelo Canada PT6 (e 

posteriormente suas revisões), oriundo de um projeto de 1958. 
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Em paralelo com os desenvolvimentos do IPD 6504 e para aplacar as 

inquietações acerca da demora em implantar a modernização industrial aeronáutica, o 

então presidente Jânio Quadros criou o GEIMA (Grupo Executivo da Indústria de 

Material Aeronáutico), segundo Oliveira, para: 

 

 “[...] atender as reinvindicações de pessoas, instituições e 

empresas relacionadas ao setor aeronáutico e que desejavam um 

grupo executivo à semelhança do que tinha ocorrido com a 

criação do GEIA35 para a indústria automobilística (2008, p. 

62). 

 

Presidido pelo Brigadeiro Faria Lima, o GEIMA, implantado através do Decreto 

nº 57.049, de 11 de Outubro de 1965 e que alterou o Decreto no 50,837 de 23 de junho 

de 1961, que o criou, esse grupo deveria, conforme colocou Oliveira (2008, p.62): 

 

• Propor estudos ou pesquisas a serem financiadas pelo governo ou pela 

Índustria; 

• Fomentar a indústria de aeronaves, mediante o concurso de projetos e 

protótipos financiados pelo governo, para atender às necessidades mais 

urgentes do páis; 

• E o fomento à indústria de materiais, peças e acessórios, pela conjungação de 

esforços com a indústria e com os órgãoes controladores de importação. 

 

Embora tivesse a missão de estudar e propor a política nacional de produção de 

material aeronáutico, ou seja, de implantar uma Indústria Aeronáutica brasileira, o 

GEIMA pareceu não ter tido o sucesso esperado segundo Oliveira (2008), atravancando 

ainda mais a modernização esperada pelo setor de aeronáutica nacional.  

Ozires Silva tentara emplacar a construção do modelo IPD 6504 por dentre 

diversas empresas nacionais, mas nenhuma parecia, segundo Oliveira (2008), disposta 

ou até mesmo capaz de abarcar esse empreendimento. Ele então buscou conscientizar o 

governo que, conforme colocou Ricardo Bielschowsky (2004), começara a simpatizar 

com o nacional desenvolvimentismo acerca da necessidade de se constituir uma 

empresa capaz de se utilizar do conhecimento e tecnologias que o CTA provinha: ele 

buscava criar a Empresa Brasileira de Aeronáutica. 

 
35 Grupo Executivo da Indústria Automobilística, análogo do GEIMA. 
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 2.5 A EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA (EMBRAER) 

 

De volta ao poder em 1951, Vargas encontrara o setor aeronáutico que ajudara a 

criar em crise. Diversas empresas nacionais faliram ou foram compradas por agentes 

estrangeiros (FERREIRA, 2009), e os anseios nacionais por independência nesse campo 

pareciam cada vez mais inexequíveis.  

Oliveira (2008) coloca que diversos esforços foram empreendidos no campo da 

aeronáutica nessa época e que praticamente todos tinham grande simbiose com o 

governo (principalmente com o MAER e o CTA) e os que perduraram foi devido a ela. 

Como ilustração, em 1954 ocorreu a fundação da Sociedade Aeronáutica Neiva (mais 

tarde, Indústria Aeronáutica Neiva), em Botucatu (SP), por José Carlos de Barros 

Neiva36 que tinha como mote de trabalho a produção de planadores e, mais tarde, 

aeronaves (fundamentalmente treinadores) de baixo custo de produção e operacional 

para que se pudesse treinar cada vez mais pilotos no Brasil. No ano de 1961 foi criada, 

por um grupo de engenheiros do ITA, a AVIBRÁS (Aviões Brasileiros LTDA) que 

tinha como mote projetar e fabricar aeronaves e foguetes. Em 1967 fora fundada a 

Aerotec, igualmente fundada por engenheiros advindos do ITA, que buscara realizar 

projetos e fabricação de aeronaves totalmente brasileiras, embora inicialmente somente 

desenvolvesse alguns projetos e auxiliasse na manutenção de aeronaves diversas. 

Com o CTA já em operação o MAER buscava um braço produtivo para seu 

centro de P&D (o IPD) dado que as empresas aeronáuticas brasileiras, praticamente em 

sua totalidade, faliram entre 1950 e 1960, e as que sobraram não tinham capacidades 

produtivas adequadas, assim, nenhuma das empresas já estabelecidas que sobraram 

parecia ter a capacidade que o IPD, na figura de seu diretor (Ozires Silva), preconizava 

para a fabricação seriada do IPD 6504. Ferreira (2009) coloca que dentre outras 

empresas de diferentes portes, a Neiva e a Aerotec pareciam ser as empresas mais 

capazes do Brasil, mas, ainda assim, o Estado não contava com uma base industrial que 

pudesse de fato acelerar o catch-up no ritmo que desejavam os decisores estratégicos da 

FAB. 

Foi então que, já com 20 anos de operação, o CTA, em 1968, no dia 22 de 

outubro, promoveu o voo do primeiro protótipo do Bandeirante, produzido 

internamente. Alguns dias depois fora realizado o primeiro voo demonstrativo oficial, 

 
36 Oliveira (2008) coloca que Neiva (1924 – 2010) foi um piloto entusiasta da aeronáutica, e pioneiro da 

Indústria Aeronáutica nacional. 
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no aeroporto de São José dos Campos, e obtivera grande sucesso em suas 

demonstrações perante o público e os decisores político-estratégicos que lá estavam.   

Tendo êxito no Protótipo 01 do IPD 6504 e o apoio das autoridades envolvidas, 

o CTA se via diante da problemática da produção seriada da aeronave. O agora 

Tenente-Coronel Ozires Silva buscou a iniciativa privada para parcerias, sem sucesso, 

então, Ferreira (2009) coloca que para a construção de protótipos do Bandeirante se 

entendeu necessária a criação de uma empresa, estatal, que pudesse absorver os 

conhecimentos do CTA/ITA/IPD e pudesse negociar a aeronave nos mercados civil e 

militar.  

Com a promoção decisiva de Ozires Silva e do então Comandante do CTA, 

Brigadeiro Paulo Victor da Silva, a ideia de uma estatal que pudesse ser o propulsora da 

Indústria Aeronáutica nacional era abarcada pelo MAER e tomaria forma,  através do 

Decreto-lei nº 770, de 19 de agosto de 1969, na Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

(EMBRAER). Vinculada ao Ministério da Aeronáutica, a EMBRAER foi constituída 

como uma empresa de economia mista (ou sociedade de economia mista)37 onde há 

recursos públicos e privados que colaboram em prol dos objetivos estatais (dado que seu 

controle era estatal, com mais de 51% das ações da companhia). No Decreto-Lei que a 

constituiu, consta que: 

 

Art. 2º A EMBRAER terá por objeto promover o desenvolvimento da indústria 

aeronáutica brasileira e atividades correlatas, inclusive projetar e construir aeronaves e 

respectivos acessórios, componentes e equipamentos e promover ou executar atividades 

técnicas vinculadas a produção e manutenção do material aeronáutico, de acordo com 

programas e projetos aprovados pelo Poder Executivo.  

§ 1º A EMBRAER recorrerá sempre que possível, à execução indireta, mediante 

contrato desde que exista, na área iniciativa privada capacitada a desenvolver os 

encargos de execução.  

§ 2º A implantação progressiva da indústria aeronáutica observará critérios de 

racionalidade econômica, inclusive quanto à necessidade de assegurar escalas mínimas 

de produção eficientes. 

 
37 Renato Ferreira dos Santos (2017) coloca que esse tipo de empresa tem caráter estatal, personalidade 

jurídica de Direito Privado, forma de uma sociedade anônima e visa o desenvolvimento e/ou produção de 

bens ou o provimento de serviços que atendam políticas públicas ou quaisquer objetivos estatais. 
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Ferreira (2009) coloca que a EMBRAER nascia para fechar gaps da estrutura 

produtiva nacional dado que as empresas aeronáuticas já previamente estabelecidas não 

apresentavam capacidades financeiras, industriais e tecnológicas que pudessem 

alavancar o desenvolvimento da aeronáutica, nem mesmo a Neiva ou a Aerotec.  

A composição da EMBRAER finalizava o ciclo preconizado pelo MAER de ter 

um braço de ensino (ITA), um de P&D (IPD) e outro industrial (que era a própria 

empresa). Ela nascia para executar a produção e negociação do Bandeirante, 

prospectando mercados e negócios que pudessem dar solvência a empresa e para 

desonerar, eventualmente, os cofres públicos de ter de injetar grandes somas de capital 

na empresa para tornar sua operação solvente; seu primeiro presidente foi Ozires Silva. 

O Bandeirante foi produzido pela EMBRAER sob o nome EMB-110 

Bandeirante e que contou com uma encomenda garantida de um lote inaugural de 80 

(oitenta) unidades para a FAB, o que trouxe imediata tranquilidade financeira a 

empresa. Em 1975, o Departamento de Aviação Civil (DAC) orientara que as linhas 

aéreas regionais deveriam empregar o Bandeirante, adicionando mais 53 (cinquenta e 

três) unidades a linha de produção da empresa. 

Para além da fabricação do Bandeirante a EMBRAER fora concebida para 

buscar a produção nacional, sob licença, de uma aeronave, a jato, de treinamento 

militar, visando alguma transferência de tecnologia. A aeronave resultante desse 

empenho seria denominada EMB-326 Xavante. 

 

2.5.1 A produção sob licença do EMB-326 Xavante 

 

Ferreira (2009) coloca que para além dos desenvolvimentos que culminaram no 

Bandeirante (uma aeronave turboélice) a EMBRAER buscava fechar o gap aeronáutico 

da propulsão a jato (que era uma tecnologia mais moderna), tanto no setor de aviação 

civil como no militar, bem como melhorar os processos envolvidos na produção seriada 

de aeronaves. Artur Monte Cardoso (2018) coloca que a empresa lançou mão de um 

processo de produção sob licença (ou CKD)38 da aeronave italiana MB-326 que foi 

desenvolvida e era produzida pela Aermacci39.  

 
38 Larissa Diniz Freitas (2015) coloca que o Completely Knocked Down (CKD) é uma estratégia 

comercial de inserção industrial onde um determinado produto ou componente é exportado desmontado 

para ser remontado por uma empresa parceira em território estrangeiro. Ela visa cobrir requisitos de 

nacionalização (que preconizam uma determinada porcentagem do produto tendo de ser produzida em 
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O 326 era um treinador militar com variantes monoposto e biposto, monomotor 

a jato (de origem inglesa), e tinha partido da ideia italiana de recompor sua economia e 

suas capacidades industriais com P&D de equipamentos que tivessem mercado e não 

tivessem grandes custos envolvidos, dado que ainda não seria possível, no pós Segunda 

Guerra, desenvolver tecnologias na FTM devido ao cerceamento tecnológico dos 

aliados e a falta de capital para investimento em CT&I. 

Antonio Varsori e Benedetto Zaccaria (2018) colocam que a Itália saíra muito 

debilitada economicamente da guerra pois sua capacidade produtiva tinha sido abalada e 

seus industriais necessitavam de parcerias com pares no estrangeiro não só para angariar 

divisas, mas para, principalmente, trocar experiencias e tecnologias. Nesse sentido, a 

produção do Xavante foi estratégica para ambos os Estados envolvidos: na Itália se 

exportava um equipamento de considerável valor e se estreitavam os laços com o Brasil; 

e no Brasil a FAB era provida com um treinador de qualidade enquanto a EMBRAER 

sofisticaria sua capacidade de produção em série de um equipamento complexo. 

Cardoso (2018) coloca que o Xavante não teria qualquer concorrente 

internamente dado que a FAB alinhavava o desenvolvimento das aeronaves a compra 

que seria feita. O pedido inicial dos militares era de 112 aeronaves e eles foram sendo 

produzidos nacionalmente, via CKD, com apoio de funcionários da Aermacchi que 

vieram ao Brasil para auxiliar a EMBRAER na linha de montagem dos kits em São José 

dos Campos. 

Tendo sido montado no Brasil de 1971 a 1981, o Xavante (designado na FAB 

como AT-26 Xavante) proporcionou a EMBRAER (e, por consequência, a toda a 

estrutura do MAER) uma lição sobre como operar uma produção seriada e a produção 

de manuais técnicos, entretanto, não houveram relevantes transferências de tecnologias 

ou aprendizado que fosse relevante nesse sentido. O grande ganho da EMBRAER com 

esse produto seria dar as bases para, no futuro, a realização do programa AMX junto 

com outro projeto tão relevante quanto ele: o Tucano. 

 

 

 

 
território nacional) mas pode sofrer com pouca flexibilização das cadeias logísticas necessitadas por esse 

modelo de negócios. 
39 Fundada em 1912, a Aeronautica Macchi (depois Aermacchi, Alenia Aermacchi e depois englobada 

pelo Grupo Leonardo) se especializou em treinadores robustos e relativamente baratos de adquirir e 

manter, Disponível em: < http:// https://www.leonardocompany.com/en/about-us/ >. Acesso em: 09 jul 

2019. 



59 
 

2.5.2 O EMB-312 Tucano 

 

João Paulo Zeitoun Moralez (2018) expos que a Cessna40, fabricante das 65 

unidades do T-37 do modelo C41 que serviam como treinadores a jato na Academia da 

Força Aérea (AFA)42  havia informado ao MAER que não mais proveria peças de 

reposição para o T-37, a partir de 1977. Isso deixaria a AFA sem poder manutenir suas 

aeronaves de treinamento, conjecturando um gap em médio prazo na instrução de seus 

cadetes.  

No ano de 1978, com financiamento provido pelo governo brasileiro, a 

EMBRAER fora selecionada para produzir um treinador, moderno, que pudesse 

substituir com prontidão os T-37 na AFA. Com desenho de Joseph Kovács (um 

engenheiro húngaro naturalizado brasileiro), no começo do ano de 1979 começaram os 

estudos de exequibilidade e logo no próximo ano, em 19 de agosto de 1980, o protótipo 

do Tucano (de código interno YT-27/1300) estaria pronto para demonstrações ao 

público em geral, a autoridades do MAER e a prospectivos compradores.  

O Tucano demonstrara grande manobrabilidade, estabilidade em baixas 

velocidades e, embora sendo uma aeronave turboélice, conseguia prover a experiencia 

necessária aos cadetes para que eles pudessem, sem demora, migrar para a operação de 

aeronaves a jato (dado que seu cockpit e instrumentos eram muito parecidos). Além 

disso, tinha um desenho moderno que permitia os assentos (ejetáveis) em tandem 

escalonado (um atrás do outro, em níveis diferentes), o que permitia o instrutor observar 

todas as ações do cadete, que eram formados em 80% do tempo necessário no Cessna 

devido as tecnologias embarcadas. O EMB-312 também consumia 1/3 do combustível 

de aeronaves análogas e além disso também contava com quatro pontos de fixação de 

armamentos, o que a podia transformar em uma aeronave de apoio aéreo aproximado 

e/ou ataque ao solo.  

 O MAER investiu no desenvolvimento do EMB-312 e comprou as 118 

primeiras produzidas, nomeando-as como T-27 Tucano, mas quem mais logrou sucesso 

foi a EMBRAER que praticamente definiu o padrão de aeronaves de treinamento, 

 
40 Conforme posto por Cardoso (2018), a Cessna Aircraft Company foi uma fabricante de aviões 

estadunidense fundada em 1927 – focada no mercado civil para aeronaves leves – que hoje faz parte da 

Textron Aviation como uma linha de produtos aeronáuticos com a marca Cessna.  
41 A variante “C” era para exportação e uma derivação bimotor a jato e biposto do projeto original do T-

37 de 1950, embora os da AFA tivessem sido produzidos na década de 1960. 
42 Carolina Fuzaro Bercho (2017) coloca que a AFA foi fundada em 1960 e é uma instituição de ensino 

superior de formação militar de oficiais, localizada em Pirassununga (SP), subordinada a Diretoria de 

Ensino (DIRENS) da FAB. 
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globalmente, com o Tucano, tendo o exportado para 16 forças aéreas que operam ou 

operaram a aeronave, fora alguns clientes civis. Segundo Maria Regina Esteves 

Martinez (2007) e relatórios financeiros da EMBRAER43 os números mais relevantes de 

vendas do tucano foram: 

 

• 120 unidades para um contrato conjunto entre Egito e Iraque onde 110 foram 

montados em CKD pela Organização Árabe para Industrialização44; 

• 80 unidades das quais 50 incorreram em offset com a compra de helicópteros 

franceses; 

• 160 unidades para a Grã-Bretanha em um consórcio com a empresa Short 

Brothers45 que os produziu sob licença em território britânico. 

• E unidades, em menores quantidades, para Angola, Argentina, Colômbia, 

Honduras, Kuwait, Mauritânia, Moçambique, Paraguai, Peru, Quênia, 

República Centro-Africana e Venezuela. 

 

Entre 1971 e 1998 foram produzidas 631 unidades do Tucano o que aumentava 

as receitas da EMBRAER no mercado externo e, somando-se a reserva de mercado 

interno, tornava a empresa superavitária. Com as receitas auferidas, a empresa começou 

a se internacionalizar com a abertura de escritórios de negócios em outros continentes.  

Em 1979 ela criou nos Estados Unidos a Embraer Aircraft Holding, Inc. a fim de 

treinar pilotos e mão de obra para prestar assistência técnica e manutenção bem como se 

propunha a comercializar suas aeronaves, tanto civis como militares. Na França, a 

Embraer Aviation International – EAI (em tradução livre, Embraer Aviação 

Internacional) foi aberta em Paris, em 1983, para negociar na Europa as aeronaves que 

ela produzia.  

Já no séc. XXI, em 2000, a empresa abriu um escritório em uma joint venture 

com o governo chinês e clientes locais, na capital Pequim, para comercializar e realizar 

 
43 Disponível em: < https://ri.embraer.com.br/ >. Acesso em: 14 nov 2019. 
44 A Organização Árabe para Industrialização é uma aliança de Defesa entre a Arábia Saudita, os 

Emirados Árabes Unidos e o Qatar para fomentar P&D de equipamentos de Defesa. Após diversos 

acontecimentos que deterioraram as relações entre seus membros, a propriedade da organização ficou 

exclusiva dos egípcios a partir do ano de 1993. 
45 A Short Brothers PLC, fundada como uma estatal em 1908 em Belfast, capital da Irlanda do Norte, foi 

a primeira empresa do mundo a produzir aeronaves em série. Hoje privada, pertence a canadense 

Bombardier. Disponível em: < https://www.bombardier.com/en/about-us/history.html/ >. Acesso em: 14 

nov 2019. 
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o pós-venda. Outros escritórios se encontram em Emirados Árabes Unidos, Holanda, 

Irlanda, Portugal, Reino Unido e Singapura46. 

A conjuntura que pode apoiar os desenvolvimentos observados, principalmente a 

aceleração do P&D industrial aeronáutico da década de 1960, de caráter 

Desenvolvimentista, ocorreu em um período conjuntural que ficou conhecido como o 

do “Milagre Econômico Brasileiro”. 

 

2.6 O MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO 

 

Carlos Alberto Giannasi (2011) coloca que entre 1969 e 1973, através de suporte 

ideológico apoiado na Doutrina de Segurança Nacional, o crescimento anual do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro passou de 9,8% em 1969 para 14% em 1973.  

 No governo militar pós 1964 os decisores políticos-estratégicos se preocupavam 

em formular e implantar políticas públicas conjunturais em consoante com reformas 

estruturais, profundas, do Estado brasileiro. Para enfrentar a inflação e o desarranjo nas 

contas públicas os militares buscaram ampliar a ainda incipiente indústria de base 

(cimentícia, metalúrgica, petroquímica e siderurgia) pois “a industrialização é, para os 

pensadores militares, um assunto de interesse para a Defesa nacional” (GIANNASI, 

2011, p. 210). 

No ano de 1967 assume a pasta da Fazenda o economista Antonio Delfim Netto, 

que havia estado no Conselho Consultivo de Planejamento (Consplan)47 e se tornaria 

uma das mais emblemáticas figuras desse período. Como ministro Delfim ampliara 

investimentos por parte do Estado em diversos setores, em especial na Indústria e na 

Agricultura; também foram ampliadas as vagas de emprego dada a expansão industrial 

observada.  

Nesse período houveram três estratégias que permeavam o desenvolvimento da 

Indústria Aeronáutica nacional: o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG); o 

Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED); os dois Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND). 

 

 
46 Disponível em: < https://www. https://embraer.com/br/pt/presenca/ >. Acesso em: 20 nov 2019. 
47 Criado pelo Decreto nº 55.722, de 2 de fevereiro de 1965, o Consplan era um órgão consultivo do 

governo e tinha como função primária fazer o elo entre os setores sociais nacionais, produtivos e políticos 

e o Ministério do Planejamento. Era dirigido pelo Presidente da República e tinha o mandatário da pasta 

do Planejamento como secretário-executivo. 
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2.6.1 O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) 

 

Eduardo F. Bastian (2013) explanou que logo após a entrada dos militares no 

poder, em 1964, o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (1964 a 

1967) apresentou uma vontade reformista de natureza ortodoxa. A inflação era alta (por 

volta dos 80%) e foi necessária a reorganização do sistema financeiro nacional com 

reformas bancárias (melhor exemplificada com a criação do Banco Central – 

BACEN48), financeiras (com congelamento de preços e salários) e tributárias (com 

aumento de impostos indiretos e diminuição dos diretos).  

Esses movimentos reformistas visavam estabilizar a economia e atrair IED, 

facilitando o ingresso de capital estrangeiro com conjunta restauração do crédito 

internacional. As exportações de produtos com maior valor agregado também foram 

buscadas com investimentos na composição de uma Indústria nacional de escopo 

moderno e relevante. 

 

2.6.2 O Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) 

 

Patrícia de Oliveira Matos (2011) coloca que no governo do General de Exército 

Artur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, foi criado um programa de investimentos em 

setores estratégicos. Ações indiretas49 do governo no setor privado nacional, na 

perspectiva de Giannasi (2011), auxiliaram o governo de Costa e Silva a estabilizar a 

economia, principalmente, ao baixar a taxa de juros de quase 100% para um patamar de 

20%.  

Aldo Musacchio e Sergio G. Lazzarini (2014) demonstram que o governo 

incentivava empresas com crédito subsidiado, e realizava grandes obras de 

infraestrutura através da abertura de 231 companhias estatais entre 1968 e 1974 em 

conjunto com as já existentes. 

 
48 A lei no 4.595 de 31 de dezembro de 1964 criou o BACEN para reordenar o setor financeiro nacional 

mediante o desmembramento (e consequente absorção) de capitais e funções do Banco do Brasil e do 

Tesouro Nacional. 
49 Segundo o inciso XIX do art. 37 da CF/88, alterado pela EC nº 19/98, são agentes da Administração 

Pública Indireta: autarquias; fundações; sociedades de economia mista; e empresas públicas. Esses são 

personalidades jurídicas criadas pelo Estado para determinados fins (como a construção aeronáutica ou 

serviços bancários). A Administração Direta se dá com a prestação de serviços públicos diretamente pelo 

próprio Estado e seus órgãos (como o provimento de saúde pública e educação). 
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O PED preconizava incentivos a empresas que realizassem exportação, com 

câmbio flexível e cerceamento do controle do capital externo em setores considerados 

estratégico ao Desenvolvimento nacional como, por exemplo, a Indústria Aeronáutica.  

 

2.6.3 Os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) 

 

O I PND foi um plano que, segundo Giannasi: 

 

[...] apregoava-se o desejo de fazer com que o Brasil se tornasse 

uma nação desenvolvida no prazo de uma geração. A taxa de 

investimento bruto deveria ser realizada à base de 19% ao ano, 

em setores estratégicos, para os quais estariam voltados grandes 

planos de desenvolvimento: siderurgia, petroquímica, 

corredores de transportes, indústria naval, energia elétrica e 

incluindo a nuclear, comunicações e mineração. Os objetivos 

sociais eram secundários (2011, p. 254). 

 

Matos (2002) demonstra que para poder transformar o Brasil dessa maneira seria 

necessário ao menos duplicar a renda per capita (em comparação com 1969) ainda na 

década de 1970 em consoante com a manutenção de uma taxa anual de crescimento do 

PIB na ordem de 10%, dentre outros. 

O I PND preconizou o Programa de Promoção de Grandes Empreendimentos 

Nacionais que clamava a elite empresarial nacional que auxiliasse o governo brasileiro 

no projeto e execução de grandes obras de infraestrutura e em desenvolvimentos 

industriais na FTM, e o setor mais beneficiado por isso foi o automobilístico.  

O segundo plano (II PND), já no governo de Ernesto Beckmann Geisel (1974 a 

1979), elaborado pelo então ministro do Planejamento, Reis Velloso, buscava 

transformar o Brasil em uma potência média (ou regional) que detivesse capacidades 

industriais medianas, mas ainda relevantes.  

 Se buscou ampliar a inserção dos produtos nacionais em mercados estrangeiros 

ao mesmo tempo em que se diversificassem os fornecedores de equipamentos de alta 

intensidade tecnológica visando aplacar a grande dependência de poucos parceiros. 

 A ampliação da Indústria nacional e a maior inserção internacional da economia 

brasileira eram mote desse plano, mas ele é reconhecido como tendo sido um fracasso 

relativo pois ele foi concebido em um momento de retração econômica ímpar dadas as 

crises inflacionarias e da dívida externa da década de 1980. 
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2.7 A CRISE DE 1980 E O PÓS GUERRA FRIA 

 

 Israel de Oliveira Andrade (2016) expos que o aumento das tensões da Guerra 

Fria, na década de 1960, fizeram com que o Brasil aplicasse grande capital em 

investimentos que preconizavam o desenvolvimento de uma indústria doméstica de 

Defesa, sobre a retórica do binômio “segurança e desenvolvimento” esguiano50. 

Esse movimento visava fomentar empresas de Defesa e Segurança (como, por 

exemplo, a EMBRAER) que produzissem equipamentos desde pequeno (pistolas, por 

exemplo) a grande porte e de grande complexidade (como caças). Se esperava que esses 

equipamentos não só contemplassem as necessidades do Estado brasileiro, mas também 

fossem recorrentemente exportados e promovidos no exterior.  

 Joám Evans Pim (2007) coloca que com os investimentos estatais colocados na 

formação de uma BID relevante o Estado brasileiro, que em valores nominais era 

irrelevante em negociações de equipamentos militares no estrangeiro, a partir de 1970, 

se tornara o quinto maior exportador do setor.  

Todo o empenho do governo parece ter dado resultado nos anos iniciais da 

década de 1970, conforme expôs o gráfico: 

 

Gráfico 1 

Exportações brasileiras de armamentos (1970-2000) Em US$ milhões – valores de 1990 

 

Fonte: Israel de Oliveira Andrade (2016, p.17) com base em dados do SIPRI disponíveis em: 

<http://www.sipri.org/databases/armstransfers>  

 
50 Esguiano é como a literatura trata os professores e alunos da Escola Superior de Guerra (ESG). 
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Favorecido pelas tensões geradas da Guerra Fria e por políticas públicas que 

visavam constante e assegurado investimento na BID nacional, as empresas brasileiras 

que desejassem realizar P&D visando a exportação de seus produtos – geralmente de 

tecnologia intermediaria perante a FTM – para forças armadas estrangeiras que não 

tivessem capacidade de adquirir equipamentos na FTM eram apoiadas pelo Estado.  

 Embora os governos militares tivessem tido relevante participação na 

composição da BID brasileira e na Indústria Aeronáutica através de políticas públicas – 

geralmente – acertadas o que de fato contribuíra para o sucesso da empreitada foi uma 

combinação de vasto capital disponível para financiamento (no exterior) e um ambiente 

burocrático favorável aos negócios, em âmbito nacional. Devido às restrições 

econômicas ocasionadas pela dívida externa cada vez maior o próprio Estado brasileiro 

começou, pelo final dos anos 1970, a encomendar cada vez menos de sua própria BID.  

Vanessa Boarati (2003) expôs que as reformas econômicas ocorridas durante a 

década de 1960, em consoante com um cenário externo de crédito farto (e uma política 

cambial que facilitava a remessa de capital ao exterior) traziam estabilidade aos 

negócios multinacionais e faziam com que o Brasil atraísse investimento estrangeiro, 

assim, se observavam altas taxas de crescimento do PIB que eram alavancadas por 

aumentos constantes das exportações de bens primários (que estavam com preços em 

alta). Mas nos idos da década de 1970 houve um revés e o fim do chamado “milagre 

econômico” gerou aumento da dívida externa e uma inflação de mais de dois dígitos (e 

que durou duas décadas) e tornou a década de 1980 na “década perdida”. 

 Na BID brasileira, quando de seu auge, as empresas mais relevantes eram, para 

Pim (2007, p. 331): a Avibras Indústria Aeroespacial (que desenvolvia foguetes e 

mísseis); a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) de capital misto e controle 

estatal que produzia aeronaves; e a Engenheiros Especializados S/A (Engesa) que 

produzia veículos blindados. Somente essas três empresas contribuíam com 95% das 

exportações de material bélico brasileiro à época dado que seus negócios eram focados 

no pujante mercado externo em detrimento do provimento de meios para seus nacionais. 

 Para Renato Dagnino (2010), e como se pôde observar no Gráfico 1, quando do 

arrefecimento das tensões e o eventual final da Guerra Fria, entre 1980 e 1990, as 

exportações da BID brasileira entraram em franco declínio e aliado com o fim do 
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milagre econômico e o final da Guerra Irã-Iraque51 as empresas de Defesa brasileiras 

tiveram suas capacidades de solvência e investimento solapadas.  

As negociações comercias da Indústria Aeronáutica, consequentemente, eram 

cada vez mais escassas e o Estado brasileiro que já não dispendia mais grandes somas 

para P&D e compras de equipamentos, parou de comprar da própria BID.  

Murray Weindenbaum (1997) coloca que nem mesmo os EUA passaram 

incólumes: as fusões na BID estadunidense foram encorajadas (ou, praticamente, 

forçadas) pelo Departamento de Defesa52 na década de 1990 porque a queda vertiginosa 

nos gastos militares no pós Guerra Fria fez com que muitas empresas competissem por 

poucos pedidos dentro de orçamentos cada vez menores e menos justificáveis, e que só 

voltariam a patamares da Guerra Fria na segunda década do séc. XXI. 

 Além de um problema econômico para a Indústria Aeronáutica que ficava sem 

solvência, um outro problema menos tangível, mas também grave se configurava, e era 

um de soft power: se o próprio Estado brasileiro não comprava, por qual motivo 

deveriam seus pares o fazer? (MORAES, 2012). 

A dependência externa da BID brasileira foi crucial para que com a queda 

repentina dos pedidos oriundos do Oriente Médio e o desaparecimento da demanda na 

Europa diversas empresas que atuavam na Indústria Aeronáutica falissem ou fossem 

absorvidas a preços módicos.  

Essa dependência colocada por Moraes se deu da seguinte maneira:  

 

O enfraquecimento da indústria militar brasileira nos anos 1990 

foi o resultado de uma conjunção de fatores que podem ser 

sintetizados em três pontos: i) a indústria bélica brasileira era 

excessivamente dependente do mercado externo, o qual é 

bastante instável; ii) as importações de armamentos tiveram 

forte redução em todo o mundo após o fim da Guerra Fria; e iii) 

neste cenário de desaquecimento do mercado mundial de 

armamentos, o governo brasileiro não adotou políticas que 

garantissem a sustentabilidade econômica das empresas (2012, 

p. 27). 

 

 
51 Rodrigo Fracalossi de Moraes (2012, p. 27) coloca que entre 1980 e 1988 o Iraque se tornou o maior 

importador da história da BID brasileira ao encomendar: 80 aeronaves Tucano da Embraer; 23.400 

blindados Cascavel, 200 blindados Urutu e 280 blindados Jararaca (da Engesa); e entre 67 e 260 sistemas 

Astros II e 13 radares de controle de fogo Astros AV-UCF (Unidade de Controle de Fogo) (fabricados 

pela Avibras). 
52 A fim de enfrentar as novas dinâmicas do setor aeronáutico fusões e aquisições reconfiguraram a BID 

dos Estados Unidos em uma com menos – mais muito mais poderosas – empresas: a Lockheed se fundiu 

com a Martin Marietta; a Northrop absorveu a Grumman; a General Dynamics comprou diversos 

concorrentes; e a Boeing absorveu a McDonnel Douglas. 
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 Os governos brasileiros das décadas de 1980 e 1990 não pareciam dispor de 

planos de contingencia ou políticas públicas que retivessem/cooptassem cérebros e 

protegessem as empresas aeronáuticas das problemáticas do pós Guerra Fria. Isso fez 

com que, tal qual o ocorrido na década de 1940 (onde praticamente todas as empresas 

foram à falência), as mais importantes empresas aeronáuticas, principalmente a Embraer 

e a Avibras, vissem seus negócios sendo desidratados e somente a primeira tenha 

conseguido sobreviver com certa relevância, devido a: 

 

Tanto a capacitação tecnológica quanto a competência 

empresarial — as core competences da Embraer — são 

resultado da sua extraordinária capacidade de adaptação às 

limitações e situações adversas impostas ao longo da sua 

história. Como visto, a entrada relativamente tardia na indústria 

aeronáutica mundial fez com que a Embraer se concentrasse em 

algumas atividades estratégicas, ao contrário de seus 

concorrentes que desenvolviam um grande número de etapas 

produtivas intrafirma (FERREIRA, 2009, p. 151). 

 

 Na ótica dos Estudos Estratégicos, com a reconfiguração do mundo bipolar em 

que se assentava sua influência, os Estados Unidos da América começaram propagar 

ideias liberalizantes pelo continente americano (e, em maior escala, pelo globo), através 

de financiamento de políticos alinhados.  

Brasilio Sallum Jr. (2000) coloca que o liberalismo na América do Sul diminuiu 

a figura do Estado como indutor do Desenvolvimento e colocou a Indústria nacional na 

sombra da redução de tarifas e diminuição de entraves à importação de bens de alto 

valor agregado (principalmente os estadunidenses). Os mandatários sul-americanos, em 

especial, praticamente interromperam os desenvolvimentos industriais aeronáuticos.  

John Aubrey Douglass (1999) coloca que a retenção de tecnologias pelos 

Estados mais avançados no contexto da Guerra Fria foi o que proporcionou as empresas 

das BID a trabalharem na FTM, pois ao deter tecnologias estratégicas se pode direcionar 

desenvolvimentos em prol dos anseios estatais na composição de seu poder cientifico-

tecnológico. Aqueles que não conseguiram trabalhar na FTM até 1990 estariam, então, 

fadados ao atraso tecnológico no campo da Defesa. 

 Andrade (2016, pp. 17-18) explana que de 1993 até 2007 o Brasil não exportou 

em nenhum ano mais que 54 milhões de dólares ao ano, em valores da época, de 

equipamentos militares, quando exportavam de 150 a 250 milhões de dólares ao ano na 

década de 1970.  
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Um dos projetos que ajudou a dar solvência a Embraer foi o Sistema de 

Vigilância da Amazônia (SIVAM), que é um projeto da Defesa com a finalidade de 

prover controle e vigilância sobre o espaço aéreo da Amazônia através de sensores e 

radares aliados com informações providas via aviões de alerta aéreo antecipado.  

A Embraer atuou em conjunto com outra empresa nacional, a Atech53, para 

implantar o sistema SIVAM, embora com material importado. Com esse projeto, a 

empresa conseguiu sobreviver nos anos 1980 expandindo o portfólio e exportando 

aeronaves para o exterior, embora sem muito apoio estatal.  

 A fim de enfrentar essas problemáticas que eram derivadas da nova configuração 

de poder global no Sistema Internacional e as dificuldades enfrentadas pelos atores da 

Defesa, após governos que deram pouca importância ao setor o Estado brasileiro 

começou a buscar a reconfiguração de sua Base Industrial de Defesa e isso tomou 

forma, em 1999, com a criação do Ministério da Defesa do Brasil. 

 

 2.8 A CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) 

  

No segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (1998 – 2002), conforme 

Carlos Wellington de Almeida (2004), em 10 de junho de 1999, foi criado o Ministério 

da Defesa (MD) do Brasil para acumular atribuições do Estado-Maior das Forças 

Armadas e suplantar os três Ministérios Militares que cada braço armado possuía 

(imediatamente reconfigurados como os três comandos de força), e englobar atribuições 

da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (então de controle e 

ótica militar).  

 O Ministério da Aeronáutica (MAER), em especifico, foi transformado no 

Comando da Aeronáutica (COMAER), e o Ministro da Aeronáutica (Walter Werner 

Bräuer) se tornou o primeiro Comandante da Aeronáutica no mesmo dia da criação do 

MD e da posse de seu primeiro ministro, o senador Élcio Álvares. 

Com o MD o Estado buscava alinhar suas ações e políticas no campo da Defesa 

e Segurança Internacional com as grandes democracias globais que preconizavam a 

gestão das políticas públicas do campo para serem capitaneadas por estratégicos civis. A 

criação desse ministério visou estabelecer um contexto moderno que planejasse a uma 

 
53 A Atech Negócios em Tecnologias S/A (antes somente Atech) é uma empresa de sistemas críticos e 

aplicação de tecnologias informáticas. Desde 2011 faz parte do Grupo Embraer.   

Disponível em: < http://www.atech.com.br >. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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BID capaz de garantir a soberania do Estado brasileiro e a segurança da nação, com 

transparência e responsabilidade no SI. Ao menos nos primeiros anos o MD e o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) não delegaram aos militares atuação na 

política externa, em composição de uma estratégia de smart power. 

 Segundo o ex-Ministro Celso Amorim54 (BRASIL, 2012), os gestores do MD 

buscavam compor um compendio de documentos, públicos, para a construção de um 

conceito de Defesa que fortalecesse a cooperação regional (também industrial) no 

entorno estratégico brasileiro, esclarecesse a sociedade e o SI sobre as políticas e ações 

da pasta e dessem luz as questões mais desafiadoras da Defesa para o Estado brasileiro.  

O MD se configurou, da seguinte maneira:  

 

O Ministério da Defesa exerce competência sobre uma 

diversificada gama de assuntos, alguns de grande sensibilidade 

e complexidade. Incluem operações militares e doutrina de 

operações conjuntas; orçamento de defesa; políticas e 

estratégias militares; inteligência estratégica; ciência, tecnologia 

e inovação; educação de defesa; saúde; mobilização nacional; 

sensoriamento remoto; comando e controle; além do serviço 

militar, entre outros (BRASIL, 2016, p. 46). 

 

 Édson Skora Rosty (2011) expos que desde a criação esse órgão se mostra capaz 

de implementar próprias políticas no contexto da máquina pública, de maneira 

respeitosa e institucional em relação aos comandantes militares, fatos exemplificados 

através da composição da Política de Defesa Nacional – PDN (Decreto Nº 5.484, de 30 

de junho de 2005) e da Política Nacional da Indústria de Defesa – PNID (via Portaria 

Normativa no 899/MD, de 19 de julho de 2005). Além disso, o MD busca inserir o 

Brasil na multipolaridade do séc. XXI pela promoção de capacidades – autônomas – do 

hard power para que as mesmas trabalhem com a diplomacia brasileira e seu 

reconhecido soft power, criando assim uma nova dimensão do poder estatal via smart 

power. 

 Para Mariana Mazzucato (2016), visando justificar essa composição sinérgica do 

smart power o MD aplica estratégias para a pasta que, ao menos no começo dos anos 

2000, sofreram com políticas fiscais e orçamentárias incoerentes e falta recorrente de 

financiamento seguro e consistente por parte do Estado a empresas da BID. 

 
54 Celso Luiz Nunes Amorim é um diplomata brasileiro e ex-ministro da Defesa (2011-2015) e das 

Relações Exteriores do Brasil (2003-2011). 
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O MD, afim de recuperar as capacidades industriais militares potenciais que 

tivera nos idos de 1960-1970, compôs a estratégia industrial para o setor de Defesa para 

cumprir os Objetivos Nacionais de Defesa (OND) almejados pelo MD, através de 

desenvolvimentos da Indústria de Defesa do Brasil (BRASIL, 2020, p. 25) , e que são:  

 

I. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; 

II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões 

constitucionais das Forças Armadas; 

III. Promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa; 

IV. Preservar a coesão e a unidade nacionais; 

V. Salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais 

situados no exterior; 

VI. Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de Defesa 

Nacional; 

VII. Contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 

internacionais; 

VIII. E incrementar a projeção do Brasil no concerto das Nações e sua 

inserção em processos decisórios internacionais. 

 

 Esses objetivos, conforme o discurso do MD, precisam ter sua importância 

entendida por desde o cidadão comum até o primeiro mandatário da nação, sanando 

questionamentos acerca das iniciativas dado que John J. Mearsheimer (1994) observou 

que, na primeira década dos anos 1990, os Estados (inclusive alguns do centro mundial) 

perceberam os gastos em Defesa e Segurança como um estorvo aos orçamentos 

nacionais pois com a unipolaridade do poder estadunidense havia uma percepção de paz 

relativa.  

Por fim, com pouco capital disponível nacionalmente na década de 1990 e na 

primeira metade da década de 2000 os gestores estatais repensavam a importância dos 

investimentos estatais na BID e na Indústria Aeronáutica. No caso do Brasil, para 

Ferreira (2009), isso refletiu negativamente em um dos mais importantes projetos 

aeronáuticos brasileiros: o AMX. 
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CAPÍTULO 3 

O PROGRAMA AMX 

 

Eduardo Munhoz Svartman e Anderson Matos Teixeira (2018) colocam que um 

dos esforços do setor aeronáutico mais relevantes do final da década de 1960 era 

capitaneado por ingleses em colaboração com alemães e italianos e se dava no 

consórcio industrial Panavia: ele desenvolvia e produzia, dentre outros, a aeronave 

biposto a jato “Tornado” que, inclusive, poderia atender algumas necessidades 

operacionais da FAB daquela década.  

Já os italianos vinham colaborando de maneira relevante com os brasileiros 

através da produção local sob licença do MB.326G (o Xavante) da Aermacchi, e 

estavam buscando desenvolver novas (e mais sofisticadas) aeronaves, em parcerias que 

pudessem mitigar os custos envolvidos e acelerar o P&D. 

Para fechar gaps operacionais urgentes na FAB, na década de 1970 o Brasil 

adquiriu unidades de aeronaves supersônicas francesas e estadunidenses, entretanto, 

nenhuma das tratativas de aquisição preconizou a transferência de tecnologia que 

poderia acelerar a sofisticação da Indústria Aeronáutica Brasileira.  

De modo a superar a dependência de tecnologias sensíveis externas e o 

cerceamento do centro de poder global o Brasil, através da Embraer (a maior e mais 

representativa empresa aeronáutica brasileira), participou de um dos projetos mais 

desafiadores que envolveram esforços de catch-up industriais aeronáuticos no Brasil do 

pós Segunda Guerra: o programa AMX. 

Este capítulo pretende deliberar sobre o programa AMX no que tange aos fatores 

que preconizaram seu desenvolvimento (em ambos os países), demonstrando como ele 

foi concebido para ser um meio de hard power através de tratativas de soft power dado 

que o AMX (e a aeronave resultante dele, o A-1) também serviu para realizar os anseios 

da política externa italiana (e em certa medida, da brasileira) nos cenários geopolíticos 

dos idos finais da Guerra Fria, quando a condição do Sistema Internacional mudou o 

ordenamento dos atores estatais e tornou inviável a comercialização do AMX no 

exterior. 
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3.1 PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO – ITÁLIA 

 

Michelle Getchell (2018) coloca que após o fracasso dos estadunidenses na 

Operação Zapata (1961)55 e a presença de seus misseis balísticos de médio alcance (com 

raio de alcance entre 1000 e 3000 km) do modelo PGM-19 “Jupiter” – nuclear – em 

bases da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na Itália e na Turquia, a 

Guerra Fria chegara aos seus momentos mais tensos.  

O então presidente soviético Nikita Khrushchov havia entendido a colocação 

dos mísseis no entorno estratégico da União das Republicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), em 1959, como uma clara provocação tanto por parte OTAN como, 

principalmente, dos estadunidenses. Khrushchov então ordenara, em 1962 (ano em que 

as bases de lançamento dos misseis do modelo Jupiter ficaram operacionais), a 

construção em solo cubano de estações de lançamento de mísseis balísticos de alcance 

médio R-12 “Dvina” e de mísseis balísticos de alcance intermediário (com alcance de 

3000 a 5500 km) R-14 “Chusovaya”; com esses artefatos nucleares começara a Crise 

dos Misseis de Cuba. 

A proposta para que a Itália aceitasse a colocação dos misseis nucleares em seu 

território remontava a cúpula da OTAN de Paris, que se deu em 195756, com 

negociações multilaterais de fato ocorrendo em 1958. Nesse mesmo ano ocorreu o 

lançamento do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, e esse artefato 

pioneiro lançado pela URSS fez com que os estadunidenses buscassem aumentar cada 

vez mais a pressão sobre os soviéticos pois “parecia que a URSS estava fadada a 

superar os EUA nos campos da Ciência e Tecnologia” (GETCHELL, 2018, p. 48, 

tradução nossa); a colocação dos misseis em solo Italiano era mais uma dessas pressões.  

Antonio Segni e Amintore Fanfani, respectivamente primeiro ministro e 

presidente da Itália à época, logo perceberam que abarcar os misseis em seu território 

era um desafio geopolítico de grandes proporções e que com a Guerra Fria em vigor, e 

tensões pelo globo se acirrando, a Crise dos Misseis de Cuba colocara a Itália e todo o 

 
55 Conforme a autora, a Operação Zapata (comumente chamada de “Invasão a Baia dos Porcos”) foi um 

plano de invasão de Cuba e deposição de Fidel Castro por parte dos estadunidenses na década de 1960. O 

plano contara com dissidentes cubanos que viviam nos Estados Unidos, mas fracassou. 
56 A Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte, comumente chamada de Cúpula da OTAN, é 

um encontro recorrente de líderes político-estratégicos do bloco para tratar de assuntos de Defesa mais 

urgentes. A cúpula de 1957 se deu em Paris, França, e tratou das tensões nucleares que se davam entre os 

países da OTAN e os membros do Pacto de Varsóvia. 
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seu aparato de Defesa no meio de uma contenta entre potencias nuclearizadas daquele 

período marcado pela bipolaridade.  

A burocracia estatal italiana, sob a ótica de Campus (2014), calculou que o 

alinhamento com os EUA, via OTAN com relação aos misseis nucleares os traria mais 

prestigio, mas não sem diversas problemáticas para seu aparato de Defesa. Além disso, 

os italianos poderiam se tornar, principalmente para os estadunidenses, mais 

ferramentas de manobra para as negociações com os Russos (para que eles retirassem os 

misseis de Cuba, por exemplo) que, de fato, aliados que gozassem de grande prestigio 

dentro do contexto da OTAN. Era preciso, então, robustecer suas capacidades militares. 

Antonio Varsori e Benedetto Zaccaria (2018) colocam que para abarcar os 

misseis os italianos buscaram em contrapartida uma maior cooperação de seus aliados 

para sofisticar sua BID a fins de não só diminuir sua dependência militar como para 

aumentar suas capacidades de prover a nação com desenvolvimentos em Ciência, 

Tecnologia e Inovações (CT&I) de ponta. 

 

3.1.1 A política italiana de investimentos no setor aeronáutico 

 

Leopoldo Nuti (2017) expõe que a partir do meado da década de 1950 os 

militares italianos57 almejavam a capacidade de produção de foguetes e testaram uma 

sorte de equipamentos nacionais e internacionais para tanto. Na década de 1960 a Força 

Aérea e a Marinha da Itália perseguiram cada uma um meio de conseguir a capacidade 

balística estratégica, com a força naval investindo em um projeto autóctone enquanto os 

aviadores buscaram um projeto bilateral com os Estados Unidos; ambos foram 

descontinuados frente a política de ‘compartilhamento nuclear’58 da OTAN.  

As armas nucleares colocadas sob tutela italiana deveriam ser utilizadas em caso 

de conflito por meios próprios de sua Força Aérea, ou seja, embora os códigos PAL59 

das ogivas estivessem de posse dos estadunidenses os italianos precisavam de meios 

 
57 As Forças Armadas italianas são compostas por quatro braços armados: Exército (Esercito Italiano); 

Marinha (Marina Militare); Aeronáutica (Aeronautica Militare); e os Carabineiros (Arma dei 

Carabinieri, que engloba as forças de segurança pública e aspectos do sistema judiciário.  

Disponível em: < http://www.difesa.it/EN/Organisation/Pagine/default.aspx >. Acesso em: 20 nov. 2019. 
58 A OTAN pratica a política de compartilhamento de artefatos nucleares, de construção estadunidense, 

em determinados países (Alemanha, Bélgica, Holanda, Itália e Turquia). Geralmente os próprios 

estadunidenses defendem e operam as bases que guardam artefatos, em um tipo de comodato.  

Disponível em: < https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_50068.htm >. Acesso em: 20 nov. 2019. 
59 Jeffrey G. Lewis e Bruno Tertrais (2019) colocam que os códigos do tipo Permissive Action Link – 

PAL (em tradução livre, “elos de acesso permissivo”) são códigos criptografados para armar e/ou lançar 

armas, geralmente estratégicas (neste caso, nucleares). 
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adequados para sua utilização (e para a proteção do entorno das bases de lançamento). 

Nesse sentido, David Burigana (2018) coloca que na década de 1970 os gaps 

tecnológicos italianos estavam se abrindo: as cada vez mais complexas tecnologias 

demandavam maiores investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

A Itália buscou, nos idos dos anos 1970, fechar esses gaps tecnológicos através 

de parcerias bilaterais ou multilaterais. O resultado desse movimento foi, conforme 

colocou Burigana, que: 

 

Na década de 1970, a eletrônica e as biotecnologias haviam 

avançado tanto que o ministro italiano para Coordenação de 

Iniciativas de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, o democrata 

católico Luigi Granelli, as incluiu na indústria aeroespacial e 

aeronáutica como campos-chave no plano para o avanço das 

Universidades, Centros de Pesquisa e Indústrias, o que nos dá 

uma ideia do crescente envolvimento da Itália para a inovação 

tecno-científica (2018, p. 231). 

 

O setor aeronáutico, observado sob a ótica de Mariana Mazzucato (2016), se 

identifica como um dos com maior potencial de spillover tecnológico para a nação ao 

tratar do desenvolvimento (geralmente de caráter dual) e emprego de eletrônicos, ligas 

metálicas avançadas (que utilizam alumínio e titânio, por exemplo) e cerâmicas 

compósitas. No ano de 1975, por ocasião das discussões da Lei 18460, segundo Jan van 

der Bliek (1997), e com o apoio do AGARD61, os italianos começavam a buscar 

parcerias com pares da OTAN visando o desenvolvimento de aeronaves de combate de 

excelência. Um dos melhores exemplos desse movimento, à época, foi o Panavia 

Tornado.  

 

3.1.2 O desenvolvimento do Panavia Tornado 

 

Na década de 1960 o poder aéreo italiano estava de fronte às problemáticas da 

Guerra Fria com aeronaves que se tornariam obsoletas em pouco tempo. Ela operava 

equipamentos projetados na década de 1950 (como, por exemplo, o F-104S, o G.91, o 

F-84F e o F-86K) que naquele tempo de P&D aeronáutico acelerado não estavam 

acompanhando as evoluções do setor dentro do âmbito da OTAN.  

 
60 Burigana (2018) coloca que essa lei foi criada para auxiliar nas tratativas e criar um framework de 

trabalho para a cooperação no setor entre a Itália e os EUA. 
61 Conforme consta em documentação não classificada e divulgada publicamente pela OTAN (1988). 
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Bill Gunston (1980) coloca que com outras forças aéreas europeias, como a 

Força Aérea Inglesa (no original, Royal Air Force – RAF)62 e a Força Aérea da 

Alemanha Ocidental (Luftwaffe, criada após o desmonte da homônima da Segunda 

Guerra)63 não era diferente: seus jatos se tornariam obsoletos em breve e havia 

necessidade de se empregar recursos em P&D na FTM para que não se abrissem gaps 

operativos/tecnológicos no teatro europeu. 

No final da década de 1960 alguns países da OTAN buscavam desenvolver 

aeronaves com asas de geometria variável que pudessem variar o ângulo de 

enflechamento das asas quando em voo e alternar entre mais estabilidade (com o ângulo 

das asas em relação a fuselagem mais obtuso) ou mais velocidade (com asas 

demonstrando ângulos agudos), para ficarem alinhados com o P&D de ponta ao redor 

do globo (principalmente perante os estadunidenses e soviéticos). Para acelerar esse 

desenvolvimento, no contexto da aliança, a Alemanha Oriental, a Bélgica, o Canada, a 

Holanda e a Itália formaram um grupo de trabalho para desenvolver uma aeronave 

capaz de substituir as que já se encaminhavam para a obsolescência (principalmente o 

F-104S).  

Esse grupo foi denominado Aeronave de Combate Multipropósito (do original 

em inglês, Multi Role Combat Aircraft – MRCA) e buscava atender todos os requisitos 

dos desenvolvedores envolvidos, o que levava a desafios técnicos sem precedentes dado 

que tal aeronave deveria cobrir diversos empregos que eram cobertos por uma frota 

aérea diversificada.  

Em 1968 os ingleses se juntariam ao MRCA visando adquirir equipamentos 

capazes de bombardeio estratégico e que operassem embarcados em porta-aviões. No 

final daquele ano a Bélgica e o Canadá sairiam do projeto: os belgas por terem recebido 

da França uma atrativa proposta de venda de aeronaves da Dassault64; e os canadenses 

por entenderem que não haveria clima político para continuar. 

 
62 Fundada em 1 de abril de 1918, a RAF buscou concentrar os esforços do poder aéreo do Reino Unido 

sob uma força armada única. Já foi a maior força aérea do mundo logo após a Segunda Guerra Mundial. 

Disponível em: < http://raf.mod.uk/our-organisation/our-history/ >. Acesso em: 05 dez 2019. 
63 Bernd Vetter e Frank Vetter (2006) colocam que a Força Aérea do Exército Popular Nacional da 

Alemanha Oriental criada em contraponto a sua análoga ocidental foi, com a reunificação, incorporada a 

mesma. 
64 A francesa Dassault Aviation SA, fundada em 1929 como Société des Avions Marcel Bloch (seu 

criador), é uma empresa aeronáutica que atua na aviação executiva e militar e é subsidiaria do Grupo 

Dassault. Disponível em: < https://www.dassault-aviation.com/fr/groupe/nous-connaitre/ >. Acesso em: 

15 dez 2019. 
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Em 1969 se formaria o consórcio industrial multinacional Panavia Aircraft 

GmbH com os quatro membros restantes para desenvolver e fabricar uma aeronave que 

pudesse: defender o espaço aéreo; realizar ataques táticos; realizar reconhecimento; e 

operar embarcada. No próximo ano os holandeses saíram do consórcio alegando que a 

P&D de tal equipamento era um desafio técnico e financeiro que estava além de suas 

capacidades. 

Eduardo Munhoz Svartman e Anderson Matos Teixeira (2018) colocam que os 

alemães, os ingleses e os italianos assinaram um Memorando de Entendimento e 

definiram que 42.5% do trabalho envolvido estaria a cargo da British Aircraft 

Corporation inglesa (que seria posteriormente englobada pela atual BAE Systems),  

outra percentagem igual para a Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (hoje parte do 

grupo Airbus) da Alemanha Ocidental, e a Itália ficaria com os restantes 15% pela 

FiatAvio S.p.A. (que logo se tornaria a Aeritalia); a montagem final seria feita em solo 

alemão. 

Em consoante se formou uma empresa chamada Turbo Union que desenvolveria 

o motor (denominado RB199) para o equipamento com quase igual distribuição laboral: 

40% para a Rolls-Royce Limited inglesa; 40% para a MTU Aero Engines AG alemã; e 

20% para a italiana FiatAvio S.p.A.  

Salvo melhor juízo, o Panavia desenvolveu o primeiro projeto colaborativo, de 

grande escopo técnico e financeiro, que visou o desenvolvimento e construção de 

aeronaves militares na Europa pós Segunda Guerra Mundial e resultou, em 1974, no 

Panavia Tornado.  

O consórcio Panavia demonstrou, em 14 de agosto de 1974, no campo de provas 

do Aeroporto Ingolstadt Manching na Alemanha, o primeiro protótipo de uma aeronave 

multipropósito bimotor, supersônica, com asas de geometria variável e biposto em 

tandem, que seria denominada Tornado. Esse equipamento fora concebido para operar 

no teatro europeu, de fronte as ameaças advindas do Pacto de Varsóvia e deveria 

entregar artefatos nucleares que detivessem forças invasoras que penetrassem as 

fronteiras da Europa capitalista.  

Gunston (1980) colocou que foi requerido que esse equipamento tivesse 

estabilidade de voo em baixas altitudes para penetrar em território inimigo e isso se 

daria pelas asas de geometria variável abertas; enquanto fechadas proporcionariam 
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velocidade supersônica65. Foram produzidas ao longo de seu ciclo de vida (1974 – 

2019) três tipos de variantes com ajustes e equipamentos diferenciados entre si: a Air 

Defence Variant – ADV (em português, “Variante de Defesa Aérea”) para interceptação 

visando superioridade aérea; a Electronic Combat/Reconnaissance – ECR (em 

português, Combate Eletrônico/Reconhecimento) que realizava guerra eletrônica e 

patrulha aérea; e a Interdictor/Strike – IDS (em português, “Interditor/Atacante”), que 

foi empregada no ataque a alvos no solo. 

Sendo gerido na OTAN pela Agência de Administração da Produção de 

Aeronave de Combate Multipropósito – NAMMA (do original em inglês, NATO 

Multirole Combat Aircraft Development and Production Management Agency), o 

desenvolvimento do Tornado promovia tecnologias de ponta como a já citada geometria 

variável das asas (que por si só já é relevante desafio de engenharia), sistemas fly-by-

wire66 e computadores embarcados que auxiliavam na navegação e no controle de voo.  

Ao mesmo tempo em que participava do P&D do Tornado (aproximadamente 

12% do total) a Aeritalia absorvia tecnologias e Gabriella Catania et al. (2019) 

colocaram que embora sua participação fosse minoritária os conhecimentos adquiridos 

foram uteis quando a Aeronautica Militare (a Força Aérea da Itália, fundada em 1923), 

através de sua Direção Geral de Armamento Aeronáutico, lançou um requerimento para 

uma aeronave moderna e confiável mas que também não onerasse as finanças nacionais. 

 

3.1.3 O requerimento CBR/AMX 

 

Catania et al. colocam que em 1977 a força aérea italiana buscava obter uma 

aeronave: 

 

[...] que garantisse alta confiabilidade, boa capacidade de reparo 

e que adotasse um conceito de manutenção capaz de determinar 

a condição de cada componente individualmente, identificando 

prontamente as falhas (2019, p. 101). 

  

Proposto pelo Escritório Geral Militar de Tráfego Aéreo – UCAM (acrônimo do 

original em italiano L'Ufficio Generale per la Circolazione Aerea Militare), órgão 

ligado diretamente ao Estado-maior da Aeronáutica – SMA (acrônimo do italiano, Stato 

 
65 A velocidade supersônica é aquela que supera 1235 km/h (“Mach 1”) e se compreende entre Mach 1.3 

e 5.0. Disponível em: < https://grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/mach.html >. Acesso em: 08 jan 2020. 
66 É um sistema de controle de voo auxiliado por computadores e atuadores eletrônicos através de cabos 

elétricos em detrimento de sistemas hidráulicos/mecânicos. 
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maggiore dell'Aeronautica) e lançado em 1977, o “Requisito Militar para um 

Caça/Bombardeiro de Reconhecimento (CBR) Leve AMX”67, atualizado em 1983 como 

“Requisito Logístico para a Aeronave AMX”, também encontrado na literatura como 

CBR.80 (ou CBR.1980), preconizava que a Itália necessitava de uma aeronave de fácil 

manutenção, baixo custo de aquisição e operação e de menores dimensões que o 

Tornado, embora essa fosse complementar a frota do mesmo que a Itália compunha. 

O CBR visava substituir, principalmente, os envelhecidos Lockheed F-104 (um 

caça-bombardeiro/interceptador), e o Fiat G.91 da variante Y (bombardeiro) e suas 

variantes R e T (que serviam para treinamento). Atuando em ataques a curto e médio 

alcance, o CBR buscava também suprir a força aérea italiana com capacidades antinavio 

e de guerra eletrônica ativa (para ataque) e passiva (para defesa).  

 Se esperava que o CBR tivesse capacidade de prover Apoio Aéreo Aproximado 

– CAS (acrônimo do inglês, Close Air Support), Interdição Aérea – AI (do inglês, Air 

Interdiction) e Operações Marítimas de Contribuição da Força Aérea – APCMO (da 

sigla em inglês para Air power contribution to counter-maritime operations). 

 A Aeritalia já vinha desenvolvendo, internamente, um projeto denominado 

Modelo 320-14 e a Aermacci o MB.340. Ambos foram apresentados como prospectos a 

vencer o CBR, mas nenhum parecia cumprir com excelência as capacidades 

tecnológicas que os militares ansiavam.  

Embora ambas tivessem relevantes capacidades de verter P&D elas se 

encontravam em um cenário de relativa penúria financeira e diversas incertezas políticas 

que Varsori e Zaccaria (2018, p.38) entendiam como uma crise de “autoridade e 

legitimidade da classe dominante”. Essa problemática se relacionavam negativamente 

com os investimentos no P&D aeronáutico (principalmente os de viés militar) e, embora 

em valores nominais ainda investisse somas relevantes em Defesa (dado o aumento do 

PIB através das décadas), a Itália vinha desde a metade da década de 1960 diminuindo 

esses números com relação a porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB), conforme se 

demonstra: 

 

 

 

 
67 Tradução livre do original, em italiano: Requisito Militare per un Caccia/ Bombardiere Ricognitore 

(CBR) Leggero AMX. AMX, neste caso, significa Aeronautica Militare e o X é regularmente usado na 

aeronáutica mundial para identificar aeronaves experimentais. 
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Gráfico 2 

Investimentos em Defesa da Itália com relação ao seu PIB (1960-2018) 

 

Fonte: Adaptado da base de dados do Banco Mundial disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IT> 

 

 Nesse cenário onde o erário questionava os investimentos em Defesa as duas 

empresas buscaram sinergias entre elas a fim de realizar a Pesquisa e Desenvolvimento 

de uma aeronave capaz de se enquadrar aos requisitos impostos pelos decisores 

estratégicos enquanto amenizavam os custos e diminuíam o tempo envolvido nesse 

empenho. 

 

3.1.4 A parceria Aeritalia-Aermacchi 

 

Federico Anselmino (2012) coloca que em junho de 1978 foi formado um grupo 

bilateral de trabalho capitaneado pelos engenheiros Giulio Campolini (chefiando o time 

da Aeritalia) e Ermanno Bazzochi (de frente da equipe da Aermacchi). Se utilizando de 

conhecimentos adquiridos no contexto do Panavia Tornado, esse grupo apresentou ao 

Estado-Maior da Força Aérea Italiana projetos preliminares do que viria a ser a 

aeronave que se enquadraria nos requisitos do – agora – AM-X (antigo CBR). Ambas 

receberiam, então, 12.331 bilhões de liras68 para iniciar esse esforço; com esses 

 
68 A lira foi a moeda da Itália até a adoção do euro, em 1999. Sua taxa de conversão foi de 1,936.27 lira 

para cada euro à época. Disponível em: < https://www.cambioeuro.it/lira/ >. Acesso em: 15 jan 2020. 
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conhecimentos prévios seria possível passar algumas tecnologias do TRL 1 direto para 

o TRL 7. 

Os militares demonstraram interesse no projeto e decidiram que ele deveria se 

utilizar de um motor (que é salvo melhor juízo o componente mais caro da aeronave) já 

testado e com um bom custo-benefício de aquisição e baixo custo de manutenção. Foi 

considerado usar o motor RB-199 do Tornado, que tinha uma parte de sua produção 

feita na Itália, mas esse sendo um desenvolvimento relativamente novo e não testado em 

campo fora descartado.  

Se rechaçou, no alto nível do processo decisório, a utilização de motores 

advindos dos Estados Unidos da América pois havia precedente do cerceamento 

tecnológico e imposição de barreiras comerciais a quem vendesse a seus inimigos 

qualquer equipamento considerado sensível, e que fosse composto no todo ou em parte 

por tecnologia estadunidense. 

A aparente economia com o motor tinha como motivação direcionar recursos 

para o P&D de tecnologias embarcadas próximas da FTM que seriam integradas a 

novos parâmetros de voo. A escolha recairia sobre dois modelos do motor Spey RB.168 

fabricados pela Rolls-Royce britânica: o MK.101 de origem militar; e o MK.555 da 

aviação civil.  O Spey69 é um motor a jato turbofan70 de baixa pressão projetado na 

década de 1960, já em TRL 9, e que equipa jatos comerciais e aeronaves militares e não 

conta com pós-combustão (para atingir e manter velocidade supersônica). Para a 

integração dele no projeto seriam colocados – inicialmente – 9 bilhões de liras a 

disposição somente para os acertos e ajustes necessários a integração junto com a 

compra de motores para prototipagem. 

 Em 1979 de modo a finalizar os requerimentos do – agora denominado – AM-X 

o SMA imputara aos times da Aeritalia e Aermacchi que o equipamento a ser 

desenvolvido deveria:  

 

[...] incluir uma velocidade de penetração de Mach 0.85 em 

baixíssimas altitudes com excelente estabilidade em voo, baixo 

consumo de combustível e uma suíte de eletrônicos realmente 

avançada. O AM-X também deveria ter capacidade STOL 

 
69 Seguindo a tendência da empresa de nomear motores aeronáuticos a jato com nomes de rios, Spey é um 

rio no noroeste da Escócia. 
70 Esse tipo de motor é uma modernização de modelos turbojato que equipavam, por exemplo, os AT-26 

Xavante. 
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(Short Take-Off and Landing)71, um sistema ECM (Electronic 

Counter-Measures)72 no estado da arte, e assinatura de radar e 

infravermelho reduzida, tudo isso em conjunto com uma 

resistência ao dano excelente, devido a uma estrutura mecânica 

muito robusta (ANSELMINO, 2012, p. 5, tradução nossa).  

 

 Na questão do armamento seriam inicialmente utilizados equipamentos 

estadunidenses: 2 mísseis ar-ar AIM-9 Sidewinder (1 em cada ponta de asa); e o canhão 

automático M61 Vulcan (que já era produzido em solo italiano sob licença) que tinha 

capacidade para abarcar 350 munições de 20mm. Ao que parece o cerceamento 

tecnológico não fora considerado nesta parte do processo dado que haveria como 

substituir os mesmos dentro das capacidades industriais italianas. 

 Tendo os principais requisitos definidos, os italianos deram início a procura por 

Estados – aliados – que tivessem interesse em formalizar uma parceria com a Aeritalia e 

Aermacchi no P&D do AM-X; esse movimento visava diminuir custos de se trabalhar 

na FTM e diversificar parceiros estratégicos dentro da bipolaridade da Guerra Fria.  

Inicialmente houveram conversas com a Força Aérea da Suécia que desenvolvia, 

através da empresa Svenska Aeroplan AB (Saab)73, que desenvolvia na década de 1970 

estudos conjuntos com a Aermacchi para um treinador a jato (projeto B3LA, ou Saab 

38) mas que fora abandonado em prol do desenvolvimento da aeronave JAS 39 Gripen 

(hoje desenvolvido em parceria com o Brasil através do modelo NG).  

Em 1979 os suecos recusaram participar do AM-X, abrindo assim uma janela de 

oportunidade para outros parceiros, e esses foram os brasileiros. 

 

 3.2 PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO – BRASIL 

 

Segundo Geraldo Lesbat Cavagnari Filho (1993), na década de 1970 a Força 

Aérea Brasileira (FAB) fazia parte de um pensamento nacional militar que buscava 

 
71 W. P. Nelms e S. B. Anderson (1984) colocam que uma aeronave que realiza Decolagem e Aterragem 

Curta, ou STOL (do acrônimo em inglês), apresenta particularidades técnicas para operações em pistas de 

menor comprimento e, geralmente, baixa qualidade. 
72 Andrea de Martino (2018) expôs que um equipamento de Contramedida Eletrônica, ou ECM (do 

acrônimo em inglês), faz parte de um esforço de Guerra Eletrônica que pretende impedir o oponente a 

utilização do espectro eletromagnético (onde ocorrem as comunicações) enquanto se protege o seu 

próprio.  
73 Tim Callaway (2012) relatou a história da Companhia Sueca de Aviação LTDA (em tradução do 

original, Svenska Aeroplan AB), ou SAAB (hoje estilizado como Saab), como começado em 1937 

visando o P&D aeronáutico (posteriormente aeroespacial) que pudesse prover independência tecnológica 

no setor ao Estado sueco (embora seja uma empresa privada). 
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dotar o Brasil com capacidades de Defesa o mais próximo da fronteira tecnológica 

mundial. Nesse sentido, o pensamento que começara a vigorar de grande potência:  

 

[...] foi se afirmando, no pensamento militar brasileiro, como 

tarefa necessária porque seria a consequência natural de todo o 

processo de desenvolvimento nacional e realizaria expectativas 

historicamente frustradas - o Estado forte, a força militar bem 

equipada e adestrada, o prestígio internacional, a coesão interna, 

o consenso ideológico e a sociedade Industrial. O projeto da 

potência passou a ser a solução adequada às questões 

consideradas pendentes pelos militares: a consolidação da 

estabilidade interna e a inserção do Brasil, numa posição 

privilegiada, nas relações de força mundiais (CAVAGNARI 

FILHO, 1993, p. 3). 

 

Os militares do regime almejavam ter equipamentos que fizessem frente aos 

vizinhos do entorno estratégico e pudessem dissuadir beligerantes do além mar, 

entretanto, a FAB enfrentava a problemática da obsolescência de seus equipamentos que 

eram, na maioria, ainda células da Segunda Guerra Mundial.   

A FAB desde a década de 1950 operava o caça britânico Gloster Meteor 

(bimotor a jato), o caça a jato estadunidense Lockheed P-80 e o treinador avançado 

Lockheed T-33 (monomotor a jato) de mesma origem. Esses equipamentos eram caças 

de primeira geração que estavam se tornando obsoletos frente a mais modernas 

aeronaves (de segunda e terceira gerações) que eram desenvolvidas no contexto da 

Guerra Fria, assim, os decisores estratégicos brasileiros temiam ter o hard power 

nacional enfraquecido.  

 

3.2.1 A obsolescência dos caças e bombardeiros na década de 1970 

 

Os avanços das indústrias aeronáuticas na bipolaridade iam transformando as 

forças aéreas com equipamentos cada vez mais modernos (e custosos) que foram sendo 

divididos em gerações. Ferreira (2009, pp. 24–27) coloca assim as gerações de caças a 

jato:  

 

• a 1ª se deu no final da Segunda Guerra com o advento dos motores de 

propulsão a jato;  
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• a 2ª fora desenvolvida ao longo dos anos da década de 1950 com avanços na 

aerodinâmica e o aparecimento de motores com capacidades supersônicas 

bem como o radar embarcado;  

• a 3ª geração consolidara e incrementava os avanços das duas primeiras com 

seus desenvolvimentos permeando as décadas de 1960 e 1970;  

• a 4ª geração da segunda metade da década de 1970 e da década de 1980, da 

qual aparentemente faz parte o AMX, apresentara a inclusão da Tecnologia 

da Informação e da microeletrônica embarcada para digitalizar diversos 

processos (como o fly-by-wire e o travamento de alvos para os misseis); 

• a geração denominada 4ª e meia (4.5) aperfeiçoou a 4ª com os avanços na 

microeletrônica e demonstrou grande capacidade multiproposito; 

• e a 5ª geração, desenvolvida desde a década de 1990, que apresenta 

capacidades furtivas (do inglês, stealth) 74. 

 

A FAB não operava aeronaves de terceira ou quarta geração na década de 1970 

ou observara capacidades de P&D dessas aeronaves pela Base Industrial de Defesa 

nacional, assim, o Comando da Aeronáutica buscou suprir a força com caças modernos, 

interceptadores e interditores75, até que fosse possível desenvolver os mesmos 

nacionalmente. Conforme colocou Elaine Gonçalves da Costa Pereira: 

 

A Força Aérea Brasileira precisava recompor, de maneira 

rápida, os Esquadrões de Caça, e esta missão se tornou 

primordial no âmbito do Ministério da Aeronáutica, que não 

abria mão de uma aeronave supersônica, alavancando, assim, 

mais ainda o poder da aviação de caça brasileira. Houve contato 

com empresas americanas, canadenses, suecas, entre outras, 

porém sem sucesso (2018, p.14). 

 

De fronte a diversas negativas a FAB enviou uma delegação à França (que 

incluía Ozires Silva), Estado historicamente amigável ao Brasil, para avaliar uma 

 
74 John A. Alic (2007) conceitua que stealth é uma subdisciplina das táticas militares, que utiliza materiais 

avançados e contramedidas eletrônicas passivas, em uma ampla gama de técnicas utilizadas por 

combatentes e equipamentos militares (aeronaves e navios, por exemplo) para torná-los menos visíveis 

para radares, sonares e infravermelho. 
75 R.G Grant (2017) coloca que os interceptadores são aeronaves utilizadas para abater outras aeronaves 

(geralmente bombardeiros) através de decolagem rápida, alta velocidade e grande manobrabilidade em 

voo. Já um interditor é um tipo de equipamento com grande capacidade de sobrevivência e autonomia 

utilizada para atacar alvos estratégicos atrás das linhas inimigas (como, por exemplo, uma usina nuclear 

ou uma base logística). 
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aeronave capaz de colocar a força aérea em um novo patamar operacional. As 

avaliações feitas no Mirage III, interceptador monomotor turbojato fabricado pela 

Dassault, foram positivas e o Brasil assinou o contrato de compra em maio de 1970 para 

12 unidades monoposto (modelo E) e 4 do biposto (modelo D). 

Para superioridade aérea a FAB buscou uma aeronave estadunidense, de 

qualidade provada (TRL 9) e relativo baixo custo de aquisição, e a encontrou no F-5B 

Freedom Fighter (uma versão de exportação) da estadunidense Northrop. Assim como 

o Mirage francês o F-5 era supersônico (mas bimotor) e tinha capacidade de 

reabastecimento em voo (REVO), porém tinha como função a superioridade aérea.  

Os estadunidenses assinaram o contrato de venda de 42 unidades do F-5 que 

foram entregues entre 1974 e 1976, dotando a FAB com capacidades de caça (em 

conjunto com os Mirage) sem igual no cone sul; ainda restava atualizar a aviação de 

bombardeio da FAB. 

Os aviadores militares brasileiros operavam bombardeiros bimotores turboélice 

estadunidenses Douglas B-26 Invader, produzidos na Segunda Guerra Mundial e que 

apresentavam recorrentes problemas (inclusive estruturais). Esses equipamentos já se 

encontravam datados na década de 1970 e a FAB buscava os substituir o quanto antes 

com uma aeronave de aquisição e manutenção barata, mas que ainda assim avançasse 

tecnologicamente a capacidade da força. 

 

3.2.2 O projeto A-X e a prospecção de parceiros para o P&D 

 

Josiane de Araújo Francelino (2016) expos que a FAB desenvolveu na década de 

1970 estudos de viabilidade tecnológica e exequibilidade industrial para uma aeronave 

de ataque a jato de denominação interna A-X76. Esse projeto estava alinhado com os 

esforços da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) em desenvolver seu 

primeiro projeto próprio de aeronave a jato e da vontade do Estado brasileiro de fechar 

gaps tecnológicos aeronáuticos (FERREIRA, 2009).  

Segundo Carlos Lorch (2002), com o A-X se buscava o conhecimento para 

projetar, construir e manutenir uma aeronave a jato nacional e para agilizar o processo a 

Embraer buscou projetar um equipamento tendo como base os esquemas originais do 

AT-26 Xavante, o derivado do MB.326G da empresa italiana Aeronautica Macchi SpA 

 
76 “A” de ataque e “X” de ensaio/experimental. 
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(Aermacchi), que ela produzia sob licença em território nacional desde 1970. Já em 

1974 a Embraer apresentou sua proposta de desenvolvimento a FAB, uma aeronave 

chamada de EMB-330, que apresentava muitas semelhanças com o projeto original do 

Xavante (que era da década de 1950) e tinha apoio técnico da Aermacchi, mas não fora 

aprovada pelos decisores estratégicos por não preencher os requerimentos da força. 

 Em 1975 a Embraer, para preencher os requisitos da FAB, buscou novamente 

cooperação com a Aermacchi para um projeto diferente do que se tentou até então 

através de um projeto chamado, internamente, de AX-I. Esse projeto, ainda muito 

semelhante ao apresentado pelo EMB-330, também fora rechaçado pelos militares. 

O A-X sendo um projeto de tal importância tinha relevante empenho dos agentes 

estatais para ser exequível, portanto, indo a década de 1970 se encaminhando para o fim 

os envolvidos no projeto foram buscar cooperação técnica-industrial no exterior quando 

o MAER compôs grupos de trabalho para prospecção de parceiros estrangeiros para o 

P&D de tal meio, conforme colocou Francelino (2016), o que resultou no interesse por 

parcerias com o Reino Unido e a Itália. A escolha dos ingleses e italianos não havia sido 

ao acaso: ambos participavam de relevante P&D aeronáutico dentro do contexto da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), principalmente dentro do 

consórcio Panavia. 

A Panavia não proporcionou aos brasileiros oportunidade de cooperação no 

P&D de sua aeronave, apenas produção sob licença ou compras off-the-shelf, assim 

como a British Aerospace (que fabricava monomotor a jato Hawk, relativamente 

adequado ao A-X) que não estava disposta a realizar transferência alguma de tecnologia 

(embora se dispusesse a adaptar o projeto a pedido); estadunidenses e franceses também 

não o fariam. 

Já os italianos, aparentemente devido a história de cooperação iniciada no 

começo do séc. XX, propuseram que a Embraer participasse junto da Aermacchi e da 

Aeritalia (estatal que atuava no ramo aeronáutico e também participava do consórcio 

Panavia) no desenvolvimento e produção da aeronave chamada inicialmente de AM-X. 

A Itália apresentou acordos mais vantajosos e seria escolhida como a parceira 

brasileira dado que ela precisava fechar gaps aeronáuticos com certa urgência devido a 

sua condição geopolítica à época e o Brasil não se encontrava em seu entorno 

estratégico, assim, transferir tecnologia aos brasileiros não incorria em ameaça real e 

imediata. Também havia a problemática do cerceamento global de tecnologias 

sensíveis, algo que ambos os Estados sofriam naquele contexto geopolítico. 
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3.3 FASES DO PROGRAMA 

 

A saída para se desenvolver o A-X incorria em duas opções para o MAER, 

segundo colocou Cavagnari Filho (1993): em curto prazo realizar uma compra off-the-

shelf que suprisse a força (mas a tornasse dependente de importações de peças e etc.); 

ou em longo prazo desenvolver uma aeronave enquanto capacitava a Indústria 

Aeronáutica brasileira na produção desse meio (embora com custos muito maiores). 

O projeto do programa AM-X se pode observar, pautado nos trabalhos de Joseph 

Moses Juran (1988), da seguinte maneira: 

 

Quadro 2 

Planejamento do programa AMX 

 

Fonte: Adaptado de American Society for Quality (2014). 

 

Ao buscar a cooperação com os italianos, o Brasil escolheu a opção de 

desenvolver a aeronave nacionalmente, assim, ambos os Estados entraram em tratativas 

para colaborar no P&D do AM-X e em 1980 foi deliberada a documentação da 

Exposição de Motivos, que preconizava, segundo Cavagnari Filho (1993, p. 13): 

 

• formação de uma frota de aviões modernos, de ataque, para a Força Aérea, 

com raio de ação superior a mil quilômetros, levando 4 mil quilogramas de 

carga bélica (bombas, foguetes e misseis); 

• capacitação tecnológica da indústria aeronáutica nacional, que lhe permita 

construir aviões militares complexos e, assim, colocar-se na vanguarda das 

indústrias aeronáuticas mundiais; 
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• e criação de um programa economicamente viável, complementado por um 

alto potencial de exportação, capaz de ativar a indústria aeronáutica e as 

múltiplas indústrias associadas, com duração de mais de dez anos. 

 

 Nelson de Souza Taveira (1992) pontuou que o MAER e a FAB sustentaram a 

proposta de cooperação com os italianos através de cinco pontos cardinais:  

 

1. De fronte a obsolescência dos bombardeiros em seu inventário era necessário 

equipar a FAB com uma aeronave capaz de realizar ataques/bombardeio 

dentro do território inimigo com grande capacidade de sobrevivência e que 

estivesse o mais próximo possível da FTM. 

2. Havia a necessidade de se realizar um catch-up industrial aeronáutico 

rapidamente pois o contexto da Guerra Fria apresentava equipamentos cada 

vez mais sofisticados tecnologicamente e o Brasil apresentava grandes gaps 

(como em microeletrônica, por exemplo) e deficiências na gestão de 

programas de alta intensidade tecnológica. 

3. Com a cooperação ítalo-brasileira haveria a possibilidade de sofisticar não só 

o setor aeronáutico da Indústria Nacional e a Base Industrial de Defesa, mas 

também haveria spillover para a Indústria brasileira como um todo ao inserir 

a mesma no planejamento e emprego em futuros conflitos que pudessem 

ocorrer. 

4. Embora a compra de equipamentos off-the-shelf sejam consideravelmente 

menos onerosas aos cofres públicos elas não proporcionam a aquisição de 

capacidades de P&D que uma cooperação com transferência de tecnologia 

envolve e essa, embora mais cara que a primeira opção, ainda tem melhor 

custo-benefício que empregar recursos de maneira autônoma. 

5. Com a sofisticação da Indústria Aeronáutica nacional se formariam novos 

recursos humanos, com maior capacitação técnica e, consequentemente, 

haveria aumento nos índices salariais enquanto se promoveria o 

Desenvolvimento e – eventuais – divisas com exportação da aeronave aos 

parceiros estratégicos. 

 

 Principalmente para o caso do Brasil, a mobilização para aquisição de 

tecnologias visando o catch-up deveria ser relativamente maior que uma eventual 
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realizada pelos italianos. Um grande esforço visando a transferência de tecnologia do 

exterior foi tentada e ambos os Estados começaram a verificar as capacidades de P&D 

um do outro. Como já havia algum grau de cooperação técnica entre a Embraer e a 

Aermacchi, a Aeritalia entrou nessa parceria para formalizar, em 1980, a participação 

brasileira no AM-X.  

 Havia a necessidade de capacitar/treinar a mão de obra, construir infraestrutura 

fabril, transferir tecnologias para atores nacionais do sistema de CT&I brasileiro e 

definir as especificações de cada teatro de emprego da aeronave (europeu e sul-

americano). Dado o escopo interestatal envolvido, para melhor gerir o AM-X foi 

necessário dividir o programa em fases de execução. Logo em 1980, segundo 

Francelino (2016), se começou a assinar os Memorandos de Entendimento (MoU, 

acrônimo do inglês Memorandum of Understanding)77 entre os Estados envolvidos para 

fomentar 4 fases do programa. 

 

3.3.1 Fase de Definição 

 

Em 27 de março de 1981 foi assinado o primeiro de nove MoU entre o Comando 

da Aeronáutica do Brasil e seu análogo italiano: deles derivaram diversos contratos 

entre os atores envolvidos (as duas forças aéreas, as empresas, os ICT e etc.).  

 No 1º estágio da Fase de Definição do programa, que teve início formal em 7 de 

outubro de 1981, em solo italiano, foi criado o conceito-base da plataforma de teste 

(também chamada de testbed) do que seria o AM-X. Esse estágio também se destinou a 

realizar a pesquisa preliminar e a apresentação de conceitos e tecnologias a serem 

integradas no primeiro protótipo.  

Os MoU nessa fase, conforme Francelino (2016, p. 143): 

 

foram estruturados a partir de uma configuração de temas 

rígidos, geralmente, compostos de: introdução e histórico, 

escopo e objeto, descrição das atividades, execução das 

atividades, repartição do trabalho, custos relativos à repartição, 

financiamentos e pagamentos, garantia da qualidade, venda a 

terceiros países, participação de outros governos, compromissos 

da participação, modificação das necessidades, taxas e ônus 

 
77 Gustavo Ferreira Castelo Branco (2017) expos que esse tipo de acordo se dá bilateralmente (entre duas 

partes) ou multilateralmente (quando há mais de duas partes envolvidas) para executar um objetivo em 

conjunto. Ele serve para orientar esforços fora do sistema de justiça de um Estado não sendo, portanto, 

um contrato com validade jurídica. 
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aduaneiros, propriedade e segurança, entre outros, para cada 

fase ou subfase a que fazia menção. 

 

Houve pouca ingerência brasileira neste nível de prontidão tecnológica, o nível 1 

(onde se realiza a observação de princípios básicos das tecnologias a serem 

desenvolvidas).  

 Logo em seguida, no 2º estágio ocorreu – na Itália – a assinatura do Contrato de 

Integração Industrial entre as partes a fim de colocar a Embraer como participante 

efetiva do Programa AM-X junto da Aeritalia e Aermacchi. Nesse estágio foram 

agregadas ao projeto italiano as especificidades técnicas requeridas pelo MAER/FAB e 

se deu início a adaptação e homologação para uso do motor Spey (especificamente o 

modelo Mk.807) que fora selecionado como propulsor. 

 Nesta fase também ficou definida a divisão das atribuições de P&D e 

manufatura, na seguinte proporção (CATANIA ET AL., 2019, p. 97):  

 

• 46,7% a cargo da Aeritalia; 

• 29,7% para a Embraer; 

• e 23,6% seriam atribuídos a Aermacchi. 

 

Essas porcentagens foram atreladas aos pedidos por unidades do AM-X firmados 

dado que os italianos encomendariam por volta de 70% das unidades produzidas e o 

Brasil ficaria com os outros 30%. Se esperava produzir – inicialmente – na ordem de 

266 unidades, sendo 187 para a Itália e 79 para o Brasil.  

Nessa fase foi colocada a necessidade da FAB em prover a Indústria Aeronáutica 

Brasileira com capacidades de P&D e produção, eventualmente autóctones, de 

praticamente todos os componentes de uma aeronave a jato militar, e dela nasceriam as 

ToT do programa.  

Não só a ToT era importante pois, como expos Cavagnari Filho (1993), no mercado 

internacional de aeronaves militares não havia um equipamento pronto, disponível off-

the-shelf, em TRL 9, que atendesse todos os requerimentos operacionais de bombardeio 

que a FAB almejava possuir a partir da década de 1980; partiu-se assim para a próxima 

fase, a de desenvolvimento do AM-X. 
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3.3.2 Fase de Desenvolvimento 

 

No dia 7 de junho de 1983 foi iniciada a Fase de Desenvolvimento (TRL 4 a 6) 

do programa AM-X onde se colocava em pratica o que fora preconizado nos contratos 

assinados entre as partes. O emprego inicial de recursos dos governos brasileiro e 

italiano girava na casa de 600 milhões de dólares estadunidenses78 e visava 

operacionalizar a produção do motor que é – salvo melhor juízo – uma das partes mais 

importantes da aeronave.   

Houve um primeiro contrato firmado com a fabricante Rolls-Royce, em 30 de 

abril de 1984, para a produção do Spey sob licença na Itália. No ano seguinte, em 31 de 

outubro de 1985, esse direito seria estendido aos brasileiros através de contratos que 

“permitiram construir partes do motor, a montagem, os ensaios, as reparações e as 

revisões” (FRANCELINO, 2016, p. 154).  

O AM-X, segundo colocado por Anselmino (2012), precisava ter equipamentos 

que o proporcionassem operar tanto de dia como na noite, tendo estabilidade em baixas 

velocidades e capacidade de alcançar altas velocidades em altas altitudes, ambos 

devendo coexistir mesmo sem asas de geometria variável (como tinha o muito mais caro 

Panavia Tornado). 

O propulsor do modelo Mk.807 fora escolhido pois era uma revisão mais 

moderna do Spey RB.168 e, embora não tivesse capacidades de colocar o AM-X como 

supersônico, tinha baixo consumo de combustível e velocidade adequada ao emprego 

desejado no raio de ação79 em misto de HIGH-LOW (em português, ALTA-BAIXA 

altitude), conforme se pode verificar na figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Por volta de 1.5 bilhão de dólares em valores de 2020, com cálculo pautado nos dados inflacionários 

mais recentes dos EUA. Disponível em: < https://www.bls.gov/cpi/data.htm >. Acesso em: 20 fev 2020. 
79 O raio de ação de uma aeronave é pertinente a distância máxima que a mesma pode operar (ida/volta) 

longe da base com carga normal, sem reabastecimento em voo e operando dentro dos padrões de 

segurança. 
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Figura 1 

Tipos de missões que o AMX deveria poder realizar 

 

 

Fonte: adaptado de Frederico Anselmino (2012, p. 11). 

 

Nesta fase do programa AM-X houveram três subfases que pretendiam: 

 

1. Detalhar e diferenciar a versão italiana da brasileira; 

2. Propor os termos aditivos aos contratos para novos requisitos técnicos e 

operacionais de cada versão a fim de iniciar a prototipagem de aeronaves; 

3. Qualificar os armamentos a serem embarcados no AM-X. 

 

Na subfase 1 (07 de junho de 1983) ficou decidido que o desenho básico da 

aeronave (fuselagem, asas e etc.) seria o mesmo para os dois Estados. Na parte dos 

aviônicos80 eles seriam totalmente digitais (um feito notório à época) para ambos, mas o 

requisito italiano preconizava que os mesmos fossem do padrão OTAN (ou seja, 

pudessem operar em conjunto com os aliados dentro do tratado) em contraponto aos 

brasileiros que preferiram continuar operando com os sistemas já utilizados na FAB 

(geralmente de origem estadunidense) dado que, conforme orientação vigente do smart 

power nacional, a FAB não visava participar ativamente de qualquer conflito em 

conjunto com a OTAN. 

Muitos dos sistemas do AM-X foram projetados para que em caso de falha 

pontual os sistemas aviônicos como um todo ainda pudessem funcionar através de 

 
80 Aviônicos são todos os sistemas eletrônicos embarcados em uma aeronave. Eles podem prover, por 

exemplo, desde a orientação para navegação até a operação dos sistemas de controle de voo e 

apontamento de armamentos. A digitalização da cabine do AM-X ainda no projeto foi notória em um 

cenário onde se utilizava em massa a instrumentação analógica (que é mais lenta para ser verificada e 

menos precisa). 
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equipamentos de back-up embarcados. A ideia de sistemas redundantes (ou seja, havia 

mais de um equipamento capaz de realizar uma ação especifica) visava a redução 

sistêmica do risco ao piloto e à missão e seria essencial para diminuir resultados 

negativos quando da operação da aeronave.  

Catania et al. (2019) colocam que uma equipe binacional foi formada para gerir 

a integração de componentes e montagem de seis protótipos (e uma célula para testes de 

estresse estrutural) que seriam montados e testados em três polos diferentes:  

 

• Na cidade italiana de Caselle Torinese, na província de Turim, no campo de 

provas da Aeritalia;  

• Em Venegono Superiore na Lombardia, Itália, sob a Aermacchi;  

• e em São José dos Campos, São Paulo, na fábrica da Embraer. 

 

O primeiro protótipo, código/matricula A01/MMX594, começou a ser montado 

em 1982 e fez o roll-out81 da planta da Aeritalia em 12 de fevereiro de 1984. Em 15 de 

maio do mesmo ano se faria a primeira demonstração das capacidades básicas do AM-X 

(decolagem, aceleração, manobrabilidade e etc.) em aproximadamente 50 minutos de 

voo sob o comando do piloto de testes da Aeritalia, o Comandante Manlio Quarantelli. 

O protótipo A01 realizou – sob diferentes pilotos – quatro surtidas (decolagem, 

voo e aterrisagem) sem maiores problemas, mas na quinta surtida em 1 de junho de 

1984 (e novamente sob o comando de Quarantelli) a aeronave apresentou pane no motor 

Spey (perda crítica de potência) o que resultou na queda da mesma e na morte do piloto 

(por um acidente ao ejetar); o primeiro protótipo se incendiou e foi totalmente destruído.  

Esse acidente repercutiu mal na imprensa especializada à época e fez com que o 

AM-X não fosse exibido em feiras aeronáuticas (principalmente no Show Aéreo 

Internacional de Farnborough82 de 1984) onde poderia ter sido amplamente divulgado 

aos potenciais compradores. Tal acontecimento se demonstrou uma perda de imagem e 

soft power que só não foi mais grave devido as dificuldades em se massificar a 

 
81 Termo utilizado na Indústria Aeronáutica como sinônimo de lançamento ou apresentação de uma nova 

aeronave completada. 
82 O Show Aéreo Internacional de Farnborough (do inglês, Farnborough International Airshow) é um 

evento bienal realizado na cidade de mesmo nome, em Hampshire, Inglaterra, desde a década de 1940. 

Tem como objetivo proporcionar a Indústria Aeronáutica global um espaço para exposição de seus 

produtos. 
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informação – internacionalmente – naqueles tempos; a Rolls-Royce logo se prontificou 

a ajustar os parâmetros do Spey. 

 Mesmo de fronte a perda do A01, o consórcio AM-X continuou firme no P&D e 

o segundo protótipo, o A02/MMX595, que havia entrado em produção na Aermacchi 

em 5 de julho de 1984, foi completado em 19 de novembro do mesmo ano. Ele deveria 

testar e demonstrar os sistemas de comando e de controle automático de estabilidade e o 

fez durante aproximadamente 1 hora sob o controle do Comandante Egidio Nappi 

(coordenador dos pilotos e mais experiente aviador da Aeritalia). 

Concluídos os testes com os dois primeiros protótipos a Aeritalia e Aermacchi 

produziam em conjunto um terceiro, o A03/MMX596. Essa aeronave voou em 28 de 

janeiro de 1985 para testar os parâmetros de desempenho em conjunto com a integração 

de praticamente todos os sistemas eletrônicos (inclusive os pertinentes aos 

armamentos); foi o primeiro AM-X a voar com a aviônica completa.  

Conforme Lorch (2002), o quarto protótipo ficou a cargo dos brasileiros da 

Embraer que haviam recebido a fuselagem completa enviada da Europa embarcada em 

um cargueiro Lockheed C-130 Hercules da Força Aérea Italiana, enquanto remeteram 

conjuntos de asas e tomadas de ar do motor aos italianos.  

Em 16 de outubro de 1985 a Embraer realizava o roll-out do seu protótipo do 

AM-X, denominado YA-1/FAB4200 83, com todos os sistemas eletrônicos já instalados 

e no dia 22 daquele mesmo mês ela o apresentaria a autoridades brasileiras em uma 

“cerimônia solene que destacou a importância deste programa para o país sul-

americano” (CATANIA ET AL., 2019, p. 88, tradução nossa). Tendo acontecido logo 

após a redemocratização que ocorrera naquele ano (1985), a cerimônia do roll-out do 

protótipo brasileiro contava com o então presidente – civil – José Sarney e diversos 

ministros e autoridades que observaram o avanço do programa na fase de emprego do 

TRL (7 a 9). 

O quinto protótipo, o A05, voou em Venegono Superiore no dia 26 de julho de 

1986 enquanto o protótipo A03 testava a integração com o canhão Vulcan. O sexto e 

último protótipo ficaria a cargo da Embraer.  

O YA-1/FAB 4201 (ou A06) voou em 22 de dezembro de 1986 (embora pronto 

desde junho) e buscava testar os equipamentos específicos que atendessem os 

 
83 A FAB designa protótipos com a letra Y e o A-1 é o nome que o AM-X receberia ao final de seu 

desenvolvimento. FAB 4200 é o número da matricula daquela aeronave em especifico, mas ela era 

conhecida como A04 dentro do contexto do consórcio. 
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requerimentos brasileiros (principalmente os equipamentos de comunicação, navegação 

e os armamentos). O Brasil também pretendia que o AM-X tivesse capacidade de 

reabastecimento em voo (REVO), portanto, a Embraer instalou uma sonda (baseada na 

que ela operava no Northrop F-5) capaz de realizar os acoplamentos para transferência 

de combustível com os cargueiros que era operava (o Boeing KC-137 e o Lockheed 

KC-130). 

Com a integração dos sistemas eletrônicos, a estrutura da fuselagem e o motor 

sendo desenvolvidos e testados nos protótipos e em mock-ups (que ficavam em solo e 

serviam apenas para testar equipamentos eletrônicos) se encaminhando para a fase final, 

foi necessário realizar uma ações de caráter intermediário, administrativas e logísticas, 

de ligação, entre esta fase e a próxima, visando a produção das aeronaves de produção. 

 

3.3.3 Atividades de Industrialização 

 

Depois da produção e operação dos protótipos de ensaio em voo e de testes de 

fadiga84, em 31 de outubro de 1985 foi iniciado um movimento para provisionar os 

materiais que seriam utilizados na construção em série do AM-X. Foram prospectados 

fornecedores e se buscou organizar a base logística para a aquisição dos materiais 

necessários para a usinagem85 e uma série de componentes eletrônicos. 

As atividades de industrialização foram divididas em três frentes de trabalho, 

conforme Francelino (2016, p. 154):  

 

1. Motor, célula e equipamentos gerais; 

2. Aviônicos;  

3. Acessórios. 

 

Foram produzidos os gabaritos das peças e toda a documentação 

técnica/logística para poder começar a produção seriada pois a maioria das tecnologias 

apresentadas inicialmente pelos italianos já estavam sendo desenvolvidas no contexto 

do consórcio Panavia, portanto, os níveis de prontidão tecnológica (TRL) pareciam ter 

superado rapidamente (ou até pulado) a fase de pesquisas (do 1 ao 3). 

 
84 No Brasil foram realizados pelo Grupo Especial de Ensaios de Voo (GEEV) que era situado no CTA. 
85 A usinagem visa transformar a matéria-prima bruta em uma peça utilizável através da remoção 

planejada de determinada porcentagem do material, geralmente se utilizando de um gabarito previamente 

construído.   
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O parque industrial aeronáutico e a base logística de suprimentos na Itália já 

estavam praticamente prontos, mas no Brasil a Embraer precisou duplicar seu parque de 

usinagem, adquirir novas maquinas e implantar um sistema computacional para gerir os 

processos de maneira mais rápida e confiável.  

Além de treinar recursos humanos próprios a empresa precisou capacitar um 

grande número de empresas nacionais para compor a cadeia logística da produção do A-

1 dentro de três pontos nevrálgicos da engenharia, segundo Cavagnari Filho (1993, p. 

14): a de produto; a de processos; e a de qualidade. 

Todo o AM-X ficou permeado, conforme Zil Miranda (2007), por uma época de 

reservas de mercado para itens de alta tecnologia e a capacitação técnica nacional pode 

se dar com maior celeridade no TRL dado que por volta de um terço dos componentes 

de aeronaves produzidas em solo brasileiro deveria advir de empresas nacionais.  

O CTA também fora fundamental neste período pois a pesquisa feita em seu 

âmbito era transferida diretamente para atores nacionais da BID86 de modo que se 

acelerasse de maneira relevante o desenvolvimento da aeronave fazendo com que o 

AM-X entrasse na Fase de Produção. 

 

3.3.4 Fase de Produção 

 

Um MoU assinado em 21 de março de 1987 entre os chefes dos Estados-Maiores 

das duas aeronáuticas deu início a Fase de Produção do AMX87. Esse memorando 

instituía um Comitê Diretivo (CD) que deveria gerir de maneira eficiente os recursos do 

programa e um Grupo de Trabalho que deveria coordenar e fazer a ponte entre as 

demandas dos países e os escritórios de P&D/plantas industriais.  

Josiane de Araújo Francelino (2016, p. 150) expos que divisão das atribuições de 

produção do A-1 se deu, com porcentagens relativas à aeronave completa, desta 

maneira: 

 

• A Aeritalia deveria prover a fuselagem central (46,55%), que compreende:  

o a fuselagem central que engloba o radar e o cockpit (28,20%); 

o a fuselagem anterior (8,80%); 

 
86 Diversos testes do TRL 3 do AMX foram feitos em instalações do CTA como, por exemplo, os testes 

em túnel de vento. 
87 É digno de nota que nessa época o programa AM-X passou a convencionalmente ser 

escrito/identificado como AMX no Brasil e AMX International no exterior. 
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o a empenagem horizontal para direção esquerda-direita (3,30%); 

o a empenagem vertical para ascender ou descender (2,50%); 

o os twin carriers (1,60%); 

o os spoilers de controle de sustentação (1,35%); 

o e os ailerons de controle de rolamento em voo (0,80%). 

• A Aermacchi ficaria a cargo da fuselagem superior (23,80%), que 

compreende: 

o a fuselagem superior (19,50%); 

o e a fuselagem posterior (4,30%). 

• A Embraer teria como atribuição a seção das asas (29,70%), que 

compreende:  

o a estrutura das asas (16,80%); 

o os 4 tanques de combustível subalares (4,30%); 

o os 4 pilones subalares para acoplamento de armamento (3,70%) 

o os flapes de sustentação (2,30%); 

o os slats de hipersustentação auxiliar (1,60%); 

o e as tomadas de ar dos motores (1,00%). 

 

Tendo a concordância das partes deveria se realizar a entrega das unidades 

seriadas da seguinte maneira, conforme Cavagnari Filho (1993, p. 14):  

 

Eles estipulavam que, a partir de setembro de 1989, seriam 

entregues três aviões, com um avião para treinamento; em 1991, 

onze aviões e três aviões para treinamento; em 1992, onze; em 

1993, oito e vários outros para treinamento. Em 1994, seria 

definido o prosseguimento das outras entregas anuais. 

 

Entrando em TRL 8 as três linhas de produção (duas na Itália e uma no Brasil) 

deveriam produzir três lotes iniciais de aeronaves que totalizariam um pedido inaugural 

de 266 aeronaves, sendo 187 italianas (51 biposto) e 79 brasileiras (14 biposto) no valor 

de 4.5 bilhões de dólares88 e valoradas em 16 milhões de dólares a unidade (por volta de 

37 milhões em valores atuais). Designado A-1 (A-1B, para o biposto) na Força Aérea 

 
88 Por volta de 10 bilhões de dólares em valores de 2020, com cálculo pautado nos dados inflacionários 

mais recentes dos EUA. Disponível em: < https://www.bls.gov/cpi/data.htm >. Acesso em: 14 mar 2020. 
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Brasileira e A-11 Ghibli89 em sua análoga italiana, a produção do AMX se ilustra da 

seguinte maneira: 

 

Figura 2 

Compartilhamento de produção de subconjuntos no AMX 

 

         Fonte: Frederico Anselmino (2012), com imagem em escala aproximada de 1/72. 

 

O primeiro lote contou com apenas 30 unidades e o segundo lote enfrentou 

demoras de definição e estouro de prazos devido a situação de crise econômica pela 

qual passava o Brasil. Isso fez com que até 1993 a FAB só tivesse recebido 21 aviões (e 

somente 1 destinado ao treinamento, identificado como AMX-T) da Embraer enquanto 

a Itália recebera 60 de suas empresas.  

O segundo lote foi autorizado em 1988, mas o terceiro demorou muito a ser 

aprovado (4 anos), o que gerou incertezas dentro das linhas de produção e cancelou o 

quarto lote que estava sendo planejado. 

A Embraer também passava por dificuldades e não conseguia manter sua força 

de trabalho precisando desligar por volta de metade de seus quadros de alta capacitação 

técnica de fronte a uma dívida (1.6 bilhões de dólares em valores de 2020) que 

estancava as capacidades da empresa. O investimento que a Embraer realizara de 1983 a 

1989 somente para o AMX estava na casa dos 60% do total de capital disponível 

internamente. 

Para amenizar as problemáticas da Embraer o governo aportou, em 1991, quase 

200 milhões de dólares (em valores atuais) para tentar manter a linha de produção ativa, 

mas, ainda assim, a produção do AMX manteve uma média baixa de 4 aeronaves 

 
89 Nome dado a um vento quente e seco do Deserto do Saara que sopra pelo interior da Líbia; não houve 

qualquer nomenclatura dessa natureza por parte da FAB. 
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entregues por ano para a FAB; na Itália a cadencia de entrega era de 2 unidades/mês. As 

unidades brasileiras foram as seguintes90: 

 

• No 1º lote: 08 A-1 e 01 A-1B com matrículas 5500 a 5507 e 5650; 

• No 2º lote: 22 A-1 e 03 A-1B com matrículas 5508 a 5529 e 5651 a 5653; 

• e no 3º lote: 15 A-1 e 07 A-1B com matrículas 5530 a 5544 e 5654 a 5660. 

 

Ao final do programa, em 2000, devido à falta de clientes externos, aos 

recorrentes cortes do orçamento militar e a reorganização geopolítica do final da Guerra 

Fria (que retirou pressão da Itália) os números realizados foram de 110 aeronaves 

italianas (26 biposto) e 45 brasileiras (11 biposto). 

Devido as baixas taxas produtivas e nenhum pedido externo não houve grande 

economia de escala o que fez com que o preço de aquisição por unidade girasse por 

volta de 20 milhões de dólares (por volta de 46 milhões em valores correntes)91; 

praticamente o dobro do que se preconizou nos rascunhos do programa. 

 

3.3.5 Fase de Apoio ao Emprego 

  

De fronte a uma aeronave de grande intensidade tecnológica o consórcio 

binacional identificou que havia a necessidade de se implantar uma rede de suporte 

logístico de grande escopo, principalmente no Brasil. De equipamentos de apoio no solo 

como as baterias do tipo APU92 à produção de um estoque de peças de reposição, a Fase 

de Apoio ao Emprego (também encontrada na literatura como Fase do Pós-

Desenvolvimento) visava dar suporte ao monoposto A-1A e ao biposto A-1B (que eram 

designados A11 e A11B na Itália) seriados – e suas variantes – que saiam das linhas de 

montagem para os grupamentos aéreos nos dois países. 

 Na Itália, segundo Gabriella Catania et al. (2019), as primeiras unidades seriadas 

foram enviadas ao ensaio em voo (onde seriam realizados os testes das mesmas) no 

 
90 Segundo constava no antigo sítio institucional da Força Aérea Brasileira. Disponível em: < 

https://web.archive.org/web/20001001000000*/http://www.fab.mil.br/aeronaves/index.htm >. Acesso em: 

15 mar. 2020. 
91 A título de comparação, a aquisição de aeronaves de ponta na época girava entre 14 (General Dynamics 

F-16 Falcon) e 20 milhões de dólares (Grumman F-14 Tomcat), sem levar em conta a inflação. 
92 A Unidade Auxiliar de Energia – APU (do inglês, Auxiliary Power Unit) é um dispositivo que fornece 

energia para dar a partida nos sistemas de um equipamento de grande porte (principalmente no motor de 

arranque). O AMX detinha capacidades de utilização de tal equipamento. 
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311o Grupo de Voo – RSV (do acrônimo em italiano para Departamento de Voo 

Experimental) e outras, em 11 de janeiro de 1988, para a SAS-AMX (de “Seção de 

Treinamento e Padronização do AMX”, em tradução livre) de modo que pilotos 

italianos fossem sendo adestrados e treinados na nova aeronave. A SAS-AMX fora logo 

transformada no 101o Grupo de Voo e, com o AMX estando no TRL 8, estava a cargo 

de: 

 

• Desenvolver documentação (manuais técnicos, de operação e etc.) para a 

utilização da aeronave; 

• Realizar testes intensos no material (fadiga, fluência e etc.); 

• Preparar as unidades para serem entregues aos grupos de voo que as 

operariam no futuro próximo; 

• Padronizar todos os procedimentos de operação e verificação/revisão da 

aeronave. 

 

O 103º Grupo de Voo se tornou o primeiro a operar os Ghiblis plenamente 

operacionais já em setembro de 1989 e logo Ghiblis seriam operados pelo 14º, 28º e o 

132º.  

Lorch (2002) coloca que no Brasil, em fevereiro de 1988, se constituiu um 

núcleo que começaria a operar o A-1, denominado Nu-A1. Em 07 de novembro do 

mesmo ano seria criado o Nu-1º/16º GAv (Grupo de Aviação) que seria o embrião do 

Primeiro Esquadrão do Décimo Sexto Grupo de Aviação, conhecido por “Esquadrão 

Adelphi” e ele teria praticamente as mesmas atribuições do RSV e SAS da Itália. 

 O Adelphi foi instalado na Base Aérea de Santa Cruz (na capital do Rio de 

Janeiro) – ALA 1293 que havia recebido o primeiro A-1A, de matrícula FAB 5500 (que 

havia sido completado no dia 12 de agosto de 1989), no dia 17 de outubro de 1989, bem 

como outras unidades do primeiro lote de produção. Logo os A-1 desse primeiro 

esquadrão estariam participando de exercícios internacionais como o Red Flag94, 

 
93 ALA significa “Unidade Operacional de Preparo e Emprego” no contexto da Força Aérea Brasileira. 
94 O Red Flag (Bandeira Vermelha, em português) é um exercício de simulação de combate ar-ar de alta 

intensidade promovido pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF, do acrônimo em inglês para United 

States Air Force), em seu território, para promover troca de conhecimentos e experiencias entre nações 

amigas. Disponível em: < https://www.nellis.af.mil/Home/Flying-Operations/ >. Acesso em: 20 mar. 

2020. 
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logrando grande êxito perante aeronaves estadunidenses e europeias que estavam na 

FTM.  

 Unidades seriadas do segundo e terceiro lotes seriam enviadas para a Base Aérea 

de Santa Maria (no Rio Grande do Sul) – ALA 4 para serem operadas pelo 1º/10º GAv 

– Primeiro Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação “Esquadrão Poker” e no 3º/10º 

GAv – Terceiro Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação “Esquadrão Centauro”. A 

distribuição final foi a seguinte95: 

 

Tabela 1 

Distribuição do A-1 dentro da FAB 

 

 

Enquanto os esquadrões eram formados e punham as aeronaves em operação, 

em ambos os países e se tentava acelerar (ou, de fato, manter ativa) a produção do 

AMX, assim, o consórcio buscava parceiros de negócios interessados no equipamento. 

  

3.4 PROSPECÇÃO DE CLIENTES PARA EXPORTAÇÃO 

 

Uma das pretensões do MAER no pré-desenvolvimento do AMX era que a 

Indústria Aeronáutica brasileira detivesse a capacidade de entregar um equipamento 

com ótima relação entre o custo de aquisição e os benefícios proporcionados por pelo 

P&D de sua tecnologia, basicamente capacitação dos recursos humanos, o spillover e os 

spin-offs. O AMX deveria ter um ciclo de vida pouco oneroso e ser um artigo 

plenamente apto a exportação (com pouco ou nenhum cerceamento tecnológico), 

entretanto, diversos fatores corroboraram para que seus custos extrapolassem as metas 

originais projetadas inicialmente. Mesmo assim, se buscou fomentar a exportação do 

AMX para pares no exterior. 

 
95 Segundo constava no antigo sítio institucional da Força Aérea Brasileira. Disponível em: < 

https://web.archive.org/web/20001001000000*/http://www.fab.mil.br/aeronaves/index.htm >. Acesso em: 

20 mar. 2020. 
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Quando o consórcio AMX International abriu um escritório em Londres96, 

Inglaterra, se buscava comercializar a aeronave o mais rápido possível para amenizar os 

gastos que as três empresas tinham para manter a linha de produção e, em certa medida, 

toda a cadeia logística que provinha as partes para o AMX. 

Segundo Carlos Lorch (2002) (e através de notas na imprensa especializada e no 

sitio institucional da Embraer) se pôde identificar que o escritório de negócios do 

consórcio manteve conversas com diversos países, embora essencialmente sempre com 

o mesmo resultado (nenhuma venda concretizada): 

 

• Com a Argentina ocorreu um embargo da venda do motor Spey pois o 

mesmo era produzido por uma fábrica britânica e seu Estado proibia a venda 

de equipamentos sensíveis/militares para os sul-americanos após a Guerra 

das Malvinas97. Tentando contornar essa problemática, o consórcio tentou 

operacionalizar a troca do motor sob um custo adequado e prazo curto, mas 

não obteve sucesso e houve desistência por parte dos argentinos; 

• Foi ventilado o interesse do Chile em adquirir unidades do AMX através de 

um acordo offset (onde o Brasil deveria adquirir equipamentos chilenos em 

contrapartida) visando romper o embargo de produtos de Defesa e Segurança 

que aquele Estado sofria, principalmente por parte dos estadunidenses 

através da Emenda Kennedy98, mas não houve evolução para além de 

tratativas iniciais;  

• As Filipinas e a Tailândia demonstraram interesse no AMX para formar 

esquadrões de bombardeio para suas forças aéreas, mas a crise financeira 

asiática de 199799 fez com que abandonassem qualquer empenho nesse 

sentido; 

 
96 Conforme se pode observar por seu registro no órgão responsável do governo inglês; hoje inativo. 

Disponível em: < https://beta.companieshouse.gov.uk/ >. Acesso em: 20 mar. 2020. 
97 Marcelo Vieira Walsh (1997) coloca que o conflito não-declarado começou dia 2 de abril de 1982 

quando militares argentinos invadiram e ocuparam as ilhas Malvinas (chamadas em inglês de Falklands) e 

as ilhas Geórgia do Sul. Tendo durado 10 semanas, o conflito contou com tentativas de mediação por 

parte do Brasil mas terminou com a vitória das forças inglesas, fato que gerou uma crise de credibilidade 

para a Argentina. 
98 Carlos Federico Domínguez Ávila (2014) relata que a Emenda Kennedy, que durou da segunda metade 

da década de 1970 ao começo de 1990, “implicava a suspensão de ajuda econômica e militar norte-

americana a países que – como era o caso do Chile – violentavam sistematicamente os direitos humanos” 

(p. 309). 
99 Otaviano Canuto (2000) expos que a Crise Monetária do Sudeste Asiático começou em 1997 na 

Tailândia depois da decisão de adotar o câmbio flutuante. Logo se seguiu o colapso monetário, a fuga de 
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• Os decisores político-estratégicos da Venezuela chegaram assinar a intenção 

de compra que seria incluída dentro do eventual quarto lote de produção 

seriada dos AMX (que nunca se concretizou) mas somado a demora com a 

efetivação/pagamento do contrato o Estado venezuelano foi considerado uma 

pária do Sistema Internacional e teve a compra embargada pela existência de 

componentes estadunidenses e britânicos no AMX. 

• E no caso da África do Sul, Brunei, Egito, Equador, Grécia, Índia, 

Indonésia, México, Peru e Turquia se pode observar acenos a compra (e 

participação do AMX em disputas por contratos), mas nada se concretizou. 

 

Cavagnari Filho (1993) coloca que a venda de unidades do AMX para clientes 

externos seria fundamental para a exequibilidade de todo o preconizado no programa, 

entretanto, a projeção de um mercado que absorveria 2500 unidades da aeronave nunca 

se concretizou pois houve uma demora excessiva entre a P&D e a entrega da primeira 

unidade seriada que poderia ser comercializada. Aliado a esses fatos, a Guerra Fria se 

encaminhava para o fim e ocorreu um despejo de aeronaves usadas (e baratas) no 

mercado global, fato que que gerou retração de demanda, e: 

 

Essa retração foi agravada, ainda mais, pelo fim da Guerra Fria, 

que levou a um drástico corte dos orçamentos militares, 

atingindo as encomendas de aeronaves destinadas ao segmento 

de defesa. Para fazer frente a esta nova realidade, a indústria 

aeronáutica mundial passou por uma ampla reestruturação 

produtiva e patrimonial, resultando num grande número de 

fusões, aquisições e falências (FERREIRA, 2009, p. 133). 

 

O último TRL, o nível 9, ocorreu no Afeganistão, no Kosovo e na Líbia, onde os 

Ghiblis italianos operaram com relevante sucesso em suas sortidas. Somente na 

campanha no Kosovo (a primeira de combate real de todo o programa) os equipamentos 

obtiveram 95% de sucesso nas 180 sortidas realizadas (ALMEIDA, 2006, p. 99) mas, 

entretanto, nem mesmo a observação das capacidades da aeronave em combate 

impulsionaram as vendas do AMX no exterior.  

O Brasil, especialmente, parecia não contar com mecanismos fortes de fomento 

à exportação de armamentos do nível de sofisticação do AMX, assim, todos esses 

 
capitais, a queda de exportações e a derrubada do PIB também da Coréia do Sul, Filipinas, Indonésia e 

Malásia. 
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pontos causaram, em consoante com o fracasso comercial, a desativação da linha de 

produção do AMX e o fechamento do escritório do AMX International pois, segundo 

José Drumond Saraiva (1989), houve ao menos uma década de atraso dentro do 

contexto do AMX para dar-lhe sucesso no ambiente de negócios ágil e cada vez mais 

exigente do contexto da Guerra Fria, entretanto, o programa tinha outra característica 

basilar que lhe dera relevância perante a Indústria Aeronáutica nacional: a transferência 

de tecnologia. 
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CAPÍTULO 4 

A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO AMX 

 

Quando observados sob a ótica de Joseph Samuel Nye Jr. (2005;2011), a relação 

entre investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na FTM e o avanço do 

smart power seria uma constante nas relações interestatais.  

Estados periféricos enfrentam o cerceamento tecnológico buscando diversificar 

parceiros estratégicos e realizar movimentos de transferência de tecnologia para 

aumentar suas próprias bases industriais antes de poder, então, avançar autonomamente 

em Ciência, Tecnologia e Inovações (CT&I) em diversos setores nacionais. 

A Indústria Aeronáutica brasileira no contexto do programa AMX necessitava 

acelerar os desenvolvimentos de suas tecnologias e fechar os gaps tecnológicos que o 

Brasil apresentava perante os pares do Sistema Internacional, mas, para isso, existia a 

necessidade de demonstrar capacidades domésticas para tratar as tecnologias que 

poderiam ser transferidas dos pares no exterior e realizar uso eficaz por meio de 

adaptação local e eventual melhoria incremental das mesmas.  

Neste capitulo se buscou identificar os movimentos que o Estado brasileiro 

tomou para avançar o P&D aeronáutico tendo como mola propulsora o AMX. Se 

analisou as principais empresas envolvidas e a partir dessa analise se pode tecer 

considerações acerca da pergunta de pesquisa deste trabalho. 

 

4.1 PROGRAMA DE INDUSTRIALIZAÇÃO COMPLEMENTAR (PIC) 

 

O Ministério da Aeronáutica e o consórcio AMX identificaram que haviam 

muitas deficiências na cadeia produtiva da Indústria Aeronáutica nacional e gaps 

tecnológicos na incipiente Base Industrial de Defesa, na década de 1980. Empresas não 

detinham capital necessário nem recursos humanos para inovar, portanto, segundo, 

Francelino (2016), para buscar acelerar o desenvolvimento do AMX foi criado, em 

1983, o Programa de Industrialização Complementar (PIC) que visava capacitar as 

empresas da cadeia logística que proveriam peças e serviços ao programa. A gestão da 

cadeia de suprimentos preconizada no PIC tinha como meta diversificar os fornecedores 

através da ampliação da própria BID nacional com emprego de capital entre 50 e 100 

milhões de dólares em valores da época. 
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Diversas empresas deveriam ser capacitadas, inclusive a própria Embraer que 

geria de fato o PIC. Ela buscara operacionalizar o programa no começo dos anos 1980 

de modo a conseguir ferramental e peças para o AMX, tanto no Brasil como no exterior. 

À Embraer cabia organizar as empresas que receberiam aportes de capital do governo 

federal, padronizar os meios de produção e especificações e determinar fatores de 

exequibilidade. 

A busca por maior autonomia no suprimento de tecnologias ao AMX, o MAER 

colocava o PIC, segundo Josiane de Araújo Francelino (2016, p. 156), como sendo 

regido por avanços em quatro empenhos:  

 

1. Maximizar as atividades industriais de produção de equipamentos no Brasil, 

visando maior segurança para a operação da aeronave, e a absorção de 

tecnologia aplicável também a outros programas; 

2. Maximizar, no país, as atividades de suporte logístico, com vistas a fase de 

Apoio ao Emprego do Avião; 

3. Evitar a saída de divisas; 

4. Apoiar um conjunto de empresas nacionais pré-selecionadas, interessadas em 

atuar neste setor industrial de forma independente e/ou em harmonia com 

possíveis parceiros estrangeiros. 

 

Dentro do PIC a Embraer (uma estatal) atuou como porta-voz dos interesses do 

Estado brasileiro no tocante as tratativas comerciais do AMX. Ela buscou fomentar o 

fechamento de gaps industriais para que assim o programa fosse exequível no custo 

planejado e no prazo estipulado. 

 

4.1.1 Atividades industriais e de suporte logístico 

  

Segundo expos Ferreira (2009), a Indústria Aeronáutica de um modo geral é 

dependente de apoio do governo para prosperar. Via de regra, a maior parte das 

empresas que nela trabalham necessitam de compras estatais para manter sua saúde 

financeira e de um sistema de CT&I nacional robusto para lhe fornecer recursos 

humanos e tecnológicos.  

No caso do programa AMX, o PIC buscava fomentar o fortalecimento (e, em 

último caso, a criação) de empresas nacionais que pudessem auxiliar no 
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desenvolvimento do mesmo, mas, também, fazê-las perdurar e participar de vindouros 

empenhos futuros do setor aeroespacial. O suporte logístico e tecnológico pretendido 

com esse movimento, para o MAER, seria basilar para a busca da autonomia brasileira 

no SI e para o cumprimento das diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional (DSN). 

Estando a Indústria Aeronáutica (e aeroespacial) inserida no contexto mais 

amplo da Indústria Nacional, a mesma dependia da infraestrutura logística previamente 

instalada por essa. Nas décadas de 1960 e 1970 se pode observar que os atores 

industriais estavam pouco inseridos em CGVs ou mesmo dentro de uma política 

industrial interna coesa pois, como coloca Claude Machline: 

 

Antes de 1981 as empresas estavam predominantemente 

ocupadas em se expandir e procurar novas oportunidades. 

Depois de 1981, as empresas viram, na sua frente, novo 

panorama. Para sobreviver à crise, começavam a pensar um 

pouco mais em métodos de administração racional. Conceitos 

antes incompreendidos, ou rejeitados, como custo, 

produtividade, risco, qualidade, pontualidade, planejamento, 

controle, passaram a ser valorizados (1985, p. 9). 

 

Com essa reorientação aliada ao PIC se pode adquirir – via importação – novo 

ferramental (de usinagem e ensaio, por exemplo) para se atingir 1/3 (um terço) de 

nacionalização do A-1 (o que foi considerado protecionismo estatal), entretanto, se 

colocava que isso não seria possível sem realizar ToT.  

Esta meta do PIC colocava como sendo de primeira necessidade a aquisição dos 

equipamentos para deter as tecnologias “de componentes e sistemas de maior 

sofisticação tecnológica, com destaque para as turbinas, trens de pouso, radares e 

aviônicos” (FERREIRA, 2009, p. 172). 

Aliado a esses fatos, conforme Francelino (2016), a Embraer assinou em 1981 

um contrato de capacitação técnica dentro do PIC para ela mesma se beneficiar do 

capital que fosse eventualmente disponibilizado e pudesse ordenar a transferência de 

tecnologia conforme lhe fosse mais interessante.  

Para enfrentar a baixa dos investimentos da “Década Perdida” dos anos 1980 e o 

aumento da depreciação fabril nacional as atividades do PIC buscavam a absorção de 

tecnologias através da ToT de empresas no estrangeiro (não só na Itália). Sendo a ToT a 

principal ferramenta a ser apoiada não se preconizavam contrapartidas via offsets 

conforme ocorre em muitos programas de Defesa (FRANCELINO, 2016).  
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Os investimentos estatais no catch-up industrial eram da ordem de bilhares de 

dólares e se podem analisar, conforme, Cláudio R. Frischtak e João Mourão (2017), se 

observando o próprio panorama geral da Indústria brasileira: 

 

Gráfico 3 

Estimativa da Taxa de Depreciação100 da Infraestrutura e de Investimentos no Brasil  

1970 a 2000 

Em % do Produto Interno Bruto 

 

Fonte: Adaptado de Frischtak & Mourão (2017, p. 17) 

 

Em 1986 foi assinado um segundo contrato de capacitação para a Embraer 

executar o P&D do AMX e adquirir toda a tecnologia que fosse necessária – 

especificamente – para adquirir conhecimentos sobre o desenho e produção de trens de 

pouso (uma das partes mais intensivas em tecnologia de uma aeronave).  

Do custo total estimado do programa AMX “1,5 bilhão de dólares seriam gastos 

no Brasil e 1 bilhão de dólares, no exterior - gastos com importações de máquinas, 

equipamentos e componentes” (CAVAGNARI FILHO, 1993, p. 15)101, e isso levantou 

uma preocupação do governo brasileiro com relação a eventual grande ida do capital 

nacional para o exterior. 

 

 

 

 
100 A taxa de depreciação (ou desvalorização) de máquinas e equipamentos se refere a um cálculo contábil 

que relaciona a obsolescência tecnológica e o desgaste por uso com o tempo de utilização. 
101 Em valores atualizados para o ano de 2020: por volta de 4.7 bilhões de dólares e 3.4 bilhões de 

dólares. Disponível em: < https://www.bls.gov/cpi/data.htm >. Acesso em: 14 mar 2020. 
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4.1.2 Estancamento da saída de divisas 

 

André Tomio Lopes Amano (2016) coloca que na década de 1980 houve um 

grande movimento de fuga de capitais de economias periféricas dado o aumento das 

taxas de juros no centro de poder global.  

Dentro do “milagre econômico” ocorreu uma grande importação de bens e 

produtos, mas ele se dava em consoante com exportações relevantes. No que tange os 

produtos de alta tecnologia essa conta não era equilibrada, conforme colocou Paulo 

Davidoff Cruz (1984), pois as importações superavam as exportações em 6.2 bilhões 

(em valores de 2020). 

De fronte a crise de 1980, haviam acabado as taxas de crescimento de dois 

dígitos bem como o equilíbrio da balança comercial que era mantido através de muitas 

exportações começava a ser rompido.  

O AMX estava sendo gestado no meio dessa problemática macroeconômica e os 

decisores estratégicos buscaram amenizar seus efeitos pois: 

 

Dada a conjuntura econômica de elevadas restrições externas, o 

programa AMX previa a troca das partes e componentes 

produzidos no Brasil, por aqueles fabricados pelas firmas 

italianas na proporção do número de aviões encomendados. 

Dessa forma, teoricamente, não haveria a transferência de 

divisas entre os dois países (FERREIRA, 2009, p. 132). 

 

Para estancar o envio de capital ao exterior, o PIC visava acelerar a capacitação 

de quadros técnicos e empresas que pudessem evitar a necessidade de se importar 

tecnologia da FTM para compor o hard power nacional. Nesse sentido, a busca por 

atores empresariais que pudessem internalizar a tecnologia estrangeira negociada nos 

acordos de ToT do AMX era basilar ao PIC. 

 

4.1.3 Apoio a um conjunto de empresas nacionais pré-selecionadas 

 

O governo brasileiro, através do Comando da Aeronáutica e da Embraer, se 

utilizou do Programa de Industrialização Complementar para acelerar o 

desenvolvimento das capacidades autóctones nacionais no setor de aeronáutica nos anos 

da década de 1980. À Embraer competia, dentro do PIC (FRANCELINO, 2016, pp, 

157-158): 
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1. Analisar minutas de contratos de licenças e apresentar seu parecer ao 

governo; 

2. Emitir pareceres sobre viabilidade técnica/comercial dos programas de 

transferência de tecnologia; 

3. Elaborar, emitir e analisar propostas às licenciadas;  

4. Elaborar as minutas de subcontratos e os contratos definitivos; 

5. Adquirir itens de capacitação no exterior; 

6. Elaborar e assinar contratos para fornecimento de equipamentos; 

7. Acompanhar tecnicamente e comercialmente as atividades do PIC junto às 

licenciadas; 

8. e elaborar relatórios de acompanhamento trimestrais das atividades do PIC. 

 

O PIC englobou a Embraer (principal contratante), seus fornecedores primarias e 

secundárias. Algumas delas desenvolviam tecnologia, outras apenas montavam CKD e 

um terceiro grupo trabalhava com tecnologias sob licença. Em diferentes medidas de 

aporte de capital e apoio técnico-cientifico as principais brasileiras beneficiadas pelo 

PIC e que receberam alguma forma de ToT foram, segundo Francelino (2016, p. 158): 

 

• ABC Sistemas Eletrônicos; 

o Participou das Atividades de Industrialização entre 1987 e 1988 com 

o recebimento de informações/manuais técnicos, licenciamento de 

tecnologias, treinamento de recursos humanos e prestação de serviços 

de assistência técnica de sistemas de tecnologia da informação (TI). 

Hoje não participa de P&D no ambito da BID tendo se reconfigurado 

em uma empresa que provê soluções de software para gestão 

empresarial.  

• Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos (Hoje AEL 

Sistemas); 

o Participou das Atividades de Industrialização em 1987, 1989 e 1991 

com o recebimento de informações/manuais técnicos, licenciamento 

de tecnologias, treinamento de recursos humanos e prestação de 

serviços de assistência técnica para sistemas eletrônicos 

aeroespaciais. Foi comprada pela Elbit Systems israelense e continua 

participando da BID brasileira.  
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• Companhia Eletro-Mecânica – Celma (hoje General Electric CELMA); 

o Participou das fases de Desenvolvimento e Produção onde obteve 

licenças para produção do motor Spey em territorio nacional e 

recebeu ToT na forma de treinamento dos recursos humanos pela 

Aeritalia. Inicialmente uma firma privada ela foi estatizada para 

prover soluções em sistemas eletromecânicos. Foi comprada pela 

multinacional General Electric. 

• Eletrônica Brasileira – Elebra; 

o Participou das Atividade de Industrialização em 1988 para prover 

equipamentos eletrônicos de telecomunicações orientadas a sistemas 

de defesa. Recebeu tecnologia do exterior e realizava P&D de forma 

autóctone. Foi a maior empresa de informática do Brasil chegando a 

faturar meio bilhão por ano e contava com uma força de trabalho de 

mais de 5 mil colaboradores, mas não conseguiu realizar spin-offs e 

faliu quando do fim da reserva de mercado de TI criada pela Lei n.º 

7.232102. 

• Empresa Brasileira de Aeronáutica – Embraer; 

o Participou de todas as fases e atividades Indústriais como gestora, 

desenvolvedora/montadora e principal contratante brasileira do 

programa AMX. Realizou o planejamento da execução e as 

atividades de P&D e produção industrial. Aquiriu no exterior 

ferramental fabril para a industrilização completa do trem de pouso o 

que lhe conferiu expertise inédita em ambito nacional. Era uma 

empresa estatal que passou por uma crise no final da década de 1980 

que quase a levou a falência. Foi privatizada em 1994 com a retenção 

de uma Golden Share103 pelo Estado brasileiro.  

 

 

 
102 Gestada dentro das ideias de catch-up industrial/tecnológico do regime militar a Lei nº 7.232 de 29 de 

outubro de 1984, chamada de “Lei de Política Nacional de Informática”, visava criar uma reserva de 

mercado para itens de TI que pudesse, teoricamente, impulsionar o incipiente setor. Diversas empresas 

que tiveram pujança nos 8 anos da duração da lei quase que imediatamente faliram quando ela perdeu 

validade. 
103 Renato Ferreira dos Santos (2017, p. 96) coloca que “as golden shares são classes específicas de ações 

que conferem ao Estado, seu titular, direitos especiais, como o poder de veto em relação a matérias 

estratégicas”. 
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• Engesa Eletrônica – Engetrônica; 

o Participou das Atividades de Industrialização em 1986 e 1988 em 

parceria com a empresa holandesa Koninklijke Philips visando 

nacionalizar equipamentos eletrônicos para sistemas complexos de 

Defesa (como sistemas de combate noturno e direcionamento de 

tiro). Deveria fomentar o P&D da nacionalização do radar italiano 

SCP-01 da SMA. Justamente com sua holding (Engenheiros 

Especializados – a ENGESA) faliu em 1993 devido à queda brusca 

dos negócios em decorrência do final da Guerra Fria e má gestão. 

• Microlab; 

o Participou das Atividades de Industrialização em 1986 e 1988 para 

receber tecnologia de entrada (inputs) e processamento de dados 

computacionais em sistemas embarcados. Não conseguiu ter 

sobrevida dentro do contexto da crise da década de 1980 e seguiu 

para a insolvência no começo da década de 1990. 

• e Tecnasa Metalmecanica (depois Emece Metalmecanica) 

o Participou das Atividades de Industrialização de 1986 a 1988, em 

1991 e em 1993 para o P&D do radar multimodo SCP-01 que se 

pretendia integrar ao AMX e outras atividades de Mecânica e 

Metalurgia. Se tornou insolvente devido a diversos processos 

judiciais sem ter agregado as tecnologias que recebera ao A-1. 

 

Para além dessas e tendo participado das Atividades de Industrialização estavam 

a Goodyear do Brasil (pneus do trem de pouso) e a Pirelli do Brasil (tanques de 

combustível) que, embora tivessem recebido ToT de suas matrizes (estadunidense e 

italiana) e não podem ser consideradas empresas nacionais stricto sensu tanto por não 

terem participação estatal como não serem controladas pelo capital privado nacional 

Embora tenha sido um empenho estatal de alto nível, a documentação sobre o 

PIC é escassa conforme relatou Josiane de Araújo Francelino em sua pesquisa: não se 

encontram documentos detalhados sobre os valores empregados ou até mesmo a lista 

completa de empresas que participaram do PIC104. 

 
104 Francelino (2016, p. 158) coloca que em entrevistas realizadas dentro de sua pesquisa de campo a 

percepção geral era de que haviam mais empresas envolvidas, mas não havia documentação oficial que 
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4.2 PRINCIPAIS EMPRESAS ENVOLVIDAS NO PROGRAMA AMX 

  

Para além das empresas nacionais beneficiadas diretamente pelo PIC haviam as 

empresas estrangeiras fornecedoras (também encontradas na literatura como “empresas 

emissoras de tecnologia”) da cadeia logística que contribuíram com envio de kits CKD, 

licenciamento para produção de peças e componentes e/ou transferência direta de 

tecnologias.  

A maioria delas italianas e foram (FRANCELINO, 2016, p. 158):  

 

• AEREA; 

• Aeritalia (hoje, Alenia Aeronautica); 

• Aermacchi (hoje, Alenia Aeronautica); 

• Alfa Romeo Avio; 

• Astronautics; 

• Collins (hoje, Rockwell Collins); 

• Dpi Sekur-Pirelli; 

• Elmer (hoje, PerkinElmer); 

• FL Selenia (hoje, PETRONAS Lubricants International); 

• Italconsult; 

• Italtel; 

• Lear Siegler Incorporated; 

• Litton Industries; 

• Logic Sistemi Avionici; 

• Magneti Marelli; 

• Messier-Bugatti-Dowty (hoje, Safran Landing Systems); 

• Microtecnica; 

• Officine Meccaniche Irpine – OMI; 

• Page Aerospace Limited; 

• Rolls-Royce Limited (hoje, Rolls-Royce Holdings); 

• Sundstrand Hydraulics; 

• Smiths Aerospace (hoje, General Electric Aviation System); 

 
pudesse comprovar esse fato. Dentro desta própria pesquisa se fez notório que a documentação do AMX 

está mal organizada ou, de fato, desapareceu. 



113 
 

• e Tracor. 

 

Essas empresas, embora com escritórios e/ou capacidade fabril instalada em 

território nacional, não poderiam ser consideradas brasileiras dada a grande 

porcentagem (ou, de fato, totalidade) do capital controlador estar localizado além das 

fronteiras nacionais.  

As listadas participaram do AMX como subcontratadas que importavam 

tecnologias diretamente de suas matrizes (como a Goodyear do Brasil e a Magneti 

Marelli do Brasil) não realizando necessariamente ToT para empresas brasileiras.  

As transferências de tecnologia, de fato, se deram deste modo (LORCH, 

1993;2002): 

 

• RECEPTORA – ABC Sistemas Eletrônicos; 

o EMISSORA – Aeritália  

▪ Controladores de barramento de dados (ou data bus). 

▪ Espectrógrafo de campo integral. 

▪ Painel de Controle e Navegação (ou dashboard). 

▪ Painel de voo eletrônico. 

▪ Radioaltímetro. 

▪ Sistema computacional do controle de voo. 

▪ Sistema de detecção infravermelho. 

▪ Unidade Central de Processamento – CPU (do acrônimo em 

inglês). 

▪ Unidade de medição inercial. 

o EMISSORA – Italtel  

▪ Sistema de Identificação Amigo ou Inimigo – IFF (do original 

em inglês, Identification friend or foe). 

• RECEPTORA – Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos 

(Hoje AEL Sistemas); 

o EMISSORAS – Astronautics, Elmer, FL Selenia, Litton Industries, 

Officine Meccaniche Irpine e Sundstrand Hydraulics.  

▪ Head-up display – HUD (ou monitor de alertas, em 

português). 
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▪ Indicador de situação horizontal – HSI (do acronimo em 

inglês). 

▪ Interface de Reconhecimento Visual. 

▪ Rádio UHF e VHF. 

▪ Sistema de gestão da Segurança – SMS (do acronimo em 

inglês). 

▪ Transformador de corrente elétrica. 

▪ Unidade de reconhecimento de alcance visual. 

• RECEPTORA – Companhia Eletro-Mecânica – Celma (hoje General 

Electric CELMA); 

o EMISSORA – Rolls-Royce Limited. 

▪ Motor Spey Mk.807 e algumas revisões. 

• RECEPTORA – Eletronica Brasileira – Elebra; 

o EMISSORA – Microtecnica  

▪ Centralina digital (ou ECU, acrônimo em inglês para Unidade 

de Controle Eletrônico) de parâmetros de voo. 

▪ Computador Digital de Dados Aéreos. 

• Empresa Brasileira de Aeronáutica – Embraer; 

o EMISSORA – AEREA 

▪ Pilones 

o EMISSORA – Messier-Bugatti-Dowty 

▪ Trem de pouso, sistema de freios e rodas. 

o EMISSORA – Microtecnica 

▪ Sistema eletrônico antiderrapante de controle da pressão de 

travagem das rodas. 

• RECEPTORA – Engesa Eletrônica – Engetrônica; 

o EMISSORA – Collins. 

▪ Equipamento de Faixa Omnidirecional de Frequência Muito 

Alta (VOR, do acrônimo em inglês). 

▪ Equipamento de Localização Automática de Direção (ADF, 

do acrônimo em inglês). 

▪ Equipamento de Medição de Distância (DME, do acrônimo 

em inglês). 
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▪ Sistema de Pouso por Instrumentos (ILS, do acrônimo em 

inglês). 

• RECEPTORA – Microlab; 

o EMISSORA – Smiths Aerospace  

▪ Equipamento telemétrico do tipo Quick Access Recorder (em 

português, gravador de acesso rápido). 

 

No que tange as empresas nacionais (as empresas “receptoras de tecnologia”) as 

elencadas como mais relevantes foram as que ainda operam na Base Industrial de 

Defesa brasileira. Para esta pesquisa, após revisão da literatura, foram elencadas: a 

Aeroeletrônica; a Celma; e a Embraer.  

 

4.2.1 Aeroeletrônica (AEL) 

 

Marcos José Barbieri Ferreira (2009) coloca que a história da Aeroeletrônica 

Indústria de Componentes Aviônicos começa em 1967 quando da criação da 

AEROMOT Indústria Mecânico-Metalúrgica Ltd em 13 de maio de 1967 em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul.  

A AEROMOT foi criada para produzir componentes, peças e – eventualmente – 

aeronaves em solo nacional. Seu primeiro empenho de relevância foi a produção, em 

1985, do monomotor leve AMT105-100 “Ximango” produzido sob licença da empresa 

francesa Aerostructure-Fournier através dos desenhos Indústriais do RF-10 que é um 

motoplanador de dois lugares para treinamento de pilotos e aviação amadora.  

O AMT-100 proporcionou ToT e o impulso inicial que ela precisava para 

participar de P&D mais avançado. Visando acelerar seu crescimento ela criou, em 1982, 

a Aeroeletrônica Indústria de Componentes Aviônicos, também conhecida como 

Unidade de Projetos Eletrônicos.  

Logo em 1983 a Aeroeletronica estava envolvida em P&D de componentes 

eletroeletrônicos embarcados para o T-27 Tucano da Embraer e, em 1986 passou a 

desenvolver e produzir uma família de drones denominada K1AM que serviam como 

alvos móveis para a instrução de tiros antiaéreos na Marinha do Brasil. 

 
105 Sigla para “Aeromot Treinador” conforme consta no sítio da empresa.  
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A AEROMOT se tornaria o Grupo AEROMOT com duas principais empresas: 

AEROMOT Aeronaves e Motores (visando assistência e manutenção) e a AEROMOT 

Indústria (para P&D e produção Industrial).  

Esse grupo era uma holding (em português, empresa-mãe) que visava o 

desenvolvimento, fabricação e manutenção de sistemas embarcados em aeronaves 

militares bem como treinadores simples.  

O grupo deteve o controle da Aeroeletrônica enquanto ela trabalhou no 

programa AMX, onde ela investiu por volta de 40 milhões de dólares (valores 

corrigidos) para produzir internamente quatro componentes e licenciar (posteriormente 

nacionalizar) outros nove.  

No começo da década de 1990, mesmo assim, devido a crises por falta de 

negócios e o câmbio com o real valorizado (que não beneficiava exportações) o grupo, 

em 2001, vendeu a empresa ao grupo israelense Elbit Systems106 para fazer caixa. 

A AEROMOT Aeronaves e Motores seria, em 2007, vendida em um cenário de 

penúria das contas da empresa. Unidades fabris e ferramental foram sendo vendidos 

enquanto seu braço fabril (a AEROMOT Indústria) se tornara insolvente e entrara em 

falência em 2008. 

Inicialmente se prospectou vender apenas 60% da Aeroeletrônica, mas ao final 

do processo a AEROMOT havia vendido 100% da empresa (muito devido ao caixa 

vazio). Em consoante, colocou Francelino: 

 

Segundo entrevistas, quando a Elbit Isralense adquiriu a 

empresa Aeroeletrônica, ela não tinha completa noção do 

grande potencial de recursos humanos e tecnológicos existentes 

nela, de modo que os anos seguintes à aquisição envolveram 

grande participação de executivos estrangeiros no seu dia a dia. 

Essa aquisição convergiu para novos negócios no exterior, 

apoiados por equipes de profissionais brasileiros, tanto que 

foram muito citados contratos com a França (2016, p. 187). 

 

A Elbit, segundo colocaram Francelino (2016) e Ferreira (2009), transformou a 

Aeroeletrônico na AEL Systems e a incorporou como subsidiária voltada a produção e 

manutenção de aviônicos de aeronaves militares. Um offset da compra seria a promessa 

de ToT por parte dos israelenses para que a capacidade de P&D de aviônicos, 

 
106 Fundada em 1966 a Elbit Systems é uma companhia israelense que atua com P&D de equipamentos 

eletroeletrônicos e TI para sistemas de Defesa aeroespaciais, navais e terrestres. Disponível em: < 

https://elbitsystems.com/about-us-introduction/ >. Acesso em: 22 maio 2020. 
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nacionalmente, não fosse perdida ao longo do tempo devido a obsolescência e não 

houvesse fuga de cérebros. 

 

4.2.2 Companhia Eletromecânica (Celma) 

 

A Companhia Eletromecânica Celma, segundo Luiz Marcel Levy Notari e 

Denise Fleck (2011), geralmente chamada de Celma, foi criada em 1951, na capital do 

Rio de Janeiro, para fabricar e dar manutenção em eletrodomésticos diversos. Logo, em 

1957, quando começou a se inserir na Indústria Aeronáutica realizando manutenção de 

motores de aeronaves, foi comprada pela Panair107 para se tornar sua subsidiaria. Sobre 

esse movimento, os autores colocam:  

 

Na ocasião, a Celma teve suas operações direcionadas para a 

atividade de manutenção, reparos e revisão de motores 

aeronáuticos também chamada Engine MRO (Maintenance, 

Repair and Overhaul). Começava nessa data a trajetória dessa 

peculiar oficina brasileira que, mesmo passando por diferentes 

formas de controle e gestão, e sofrendo impactos ambientais, 

marcou sua história de sobrevivência com acúmulo de 

tecnologia e bons serviços prestados (NOTARI & FLECK, 

2011, p. 7). 

 

 Em 1965, um ano após a instauração do regime militar, a Panair teve todos os 

seus bens móveis e imóveis estatizados bem como todo o estoque de tecnologias que ela 

e suas subsidiarias detinham. Em 1986 a Celma passou a tutela do MAER e, na década 

de 1980, foi incumbida por este para participar do AMX na produção, sob licença, do 

motor inglês Spey da Rolls-Royce. Ela deveria nacionalizar componentes visando ter a 

capacidade de, no futuro, realizar P&D na FTM no que tanger a propulsão aeronáutica.  

Segundo Carlos Lorch (2002), para a produção do motor a empresa subcontratou 

a Motores Rolls-Royce (MMR), subsidiaria da desenvolvedora original do Spey, para 

fabricar por volta de 400 componentes do Spey. Para esse esforço, as capacidades fabris 

da MMR foram ampliadas no que tange a infraestrutura física (com construção de novos 

prédios administrativos e fabris) e a contratação de mais de uma centena de engenheiros 

e técnicos; também trabalhou em conjunto com a Alfa Romeo Avio. 

 
107 A Panair do Brasil foi uma empresa brasileira criada em 1929, inicialmente como subsidiaria de uma 

estadunidense, a New York–Rio–Buenos Aires NYRBA do Brasil, que teve suas operações encerradas 

em 1965 pelo governo militar. 
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 A subcontratação da MMR ocorreu, mesmo de fronte ao Programa de 

Industrialização Complementar (da qual a Celma participou com aportes na ordem de 

1.2 bilhão de dólares em valores da época), pois: 

 

A empresa por meio do Programa obteve a licença de 

reprodução do motor, havia capacidade instalada para a 

produção, mas a empresa não produziu o motor, porque o 

tamanho do negócio não justificava os investimentos. Houve 

capacitação, mas esta não foi exercida, por falta de continuidade 

(FRANCELINO, 2016, p. 197). 

 

 

No final do AMX a Celma enfrentava algumas problemáticas decorrentes de má 

gestão e falta de novos negócios. Embora tenha sido uma potência do setor aeronáutico, 

a Celma viu seus negócios se esvaírem na década de 1990, conforme se demonstra: 

 

Gráfico 4 

Faturamento da Celma com relação ao PIB 

1958 a 2008 

 

Fonte: Adaptado de Notari e Fleck (2011, p. 2) 

 

Nota-se que a Celma tinha muita variação no faturamento o que, para uma 

empresa de alta tecnologia, é muito prejudicial ao planejamento estratégico de longo 

prazo. 

Quando o governo de orientação liberal do presidente civil Fernando Collor de 

Melo (em exercício de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992, quando sofreu 

impeachment) começou uma onda de privatizações (onde a própria Embraer foi 
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privatizada) a Celma foi vendida para o grupo composto pela empreiteira Andrade 

Gutierrez e os bancos Boavista e Safra por aproximadamente 95 milhões de dólares (em 

valores da época). 

Logo 4 anos depois, em 1996, o grupo que adquiriu a Celma a vendeu sob lucro 

de 50% ao grupo estadunidense General Electric, que a renomeou como GE CELMA e 

a colocou como subsidiária da sua divisão de aeronáutica GE Aviation. 

Atualmente a GE Celma se tornou uma das maiores prestadoras de serviços para 

motores aeronáuticos do Brasil, tendo receita na casa dos bilhões de dólares anualmente. 

 

4.2.3 Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) 

 

Lorch (1993;2002) coloca que a Embraer enviou uma grande equipe para 

absorver conhecimentos na Italia no começo da década de 1980. Os engenheiros e 

técnicos que partciparam das tratativas de transferencia de tecnologia aprendiam nas 

linhas de produção da Aeritalia e Aermacchi como deveriam desenvolver o AMX no 

Brasil. 

Embora tivesse que prover 30% do AMX, a Embraer focara seus esforços em 

realizar P&D para dominar toda a fabricação e integração de sistemas de trem de pouso 

e componentes hidráulicos relacionados. Para tanto, foi criada a Embraer Divisão 

Equipamentos (EDE) em 21 de fevereiro de 1984. 

Na década de 1980, ou “década perdida”, a Embraer enfrentou difentes 

problemáticas de diversas origens, mas a principal dela seria de ordem orçamentária 

dado que o governo brasileiro não honrava com os compromissos assumidos com o 

consórcio AMX. Outros fatores se somaram a esse, conforme colocou Marcos José 

Barbieri Ferreira (2009, p. 133-135): 

 

• A retração da demanda global por aeronaves 

o O final da Guerra Fria no inicio da década de 1990 causou uma 

queda brusca na demanda por aeronaves (principalmente militares) 

pois os orçamentos militares estavam sendo enxudados e o excedente 

dos inventários das forças aéreas vendidos a preços abaixo do custo, 

principalmente os advindos do extinto Pacto de Varsória. A Indústria 

Aeronautica global passou uma uma profunda reestruturação que 

ocasionou aquisições, falências e fusões sem precedentes. 
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• Ciclos de produtos distendidos 

o No final dos anos 1980 e começo dos anos 1990 a linha de produtos 

da Embraer estava se encaminhando para o final de seus ciclos de 

vida e o AMX, sua aeronave mais sofisticada, não conseguia abrir 

mercados para comercialização devido a forte retração na demanda 

por aeronaves militares. A falta de capital para investimento e os 

recorrentes atrasos nos repasses governamentais estancavam as 

capacidades da empresa em inovar. 

• Crise do Estado brasileiro nos anos das décadas de 1980 e 1990 

o Ainda na metade da década de 1980 o governo havia praticamente 

parado de investir na empresa o que fazia com que ela precisasse 

utilizar de recursos do caixa para tal. Sendo o governo brasileiro seu 

principal acionista e a FAB sua principal (e, no caso do AMX, única) 

demandadora, com esses não empregando capital no P&D de CT&I a 

Embraer se encaminhava para a falência. 

• Problemáticas das particularidades das empresas estatais 

o De frente a crise que se alastrava pela máquina publica o Estado 

brasileiro deixara de investir pesadamente na empresa, em contraste 

com o que havia feito até o começo da década de 1970. No bienio 

1990-1991 a situação era tão critica que não foi feita nenhuma venda, 

muito pela total falta de financiamento para exportações e o 

impedimento – pela sistematica de empresa estatal – que impediam a 

Embraer de captar recursos baratos (principalmente em bandos de 

desenvolvimento e agentes externos) de maneira autonoma, tendo de 

recorrrer a empresticos de bancos de varejo que são, geralmente, de 

prazos curtos e juros altos. 

 

A empresa se encontrava afundada em dividas e sem caixa para realizar P&D, 

tendo de cortar 50% da força de trabalho e tendo por volta de 2 bilhões de dólares em 

dívidas (valores atualizados). A saída do MAER foi de privatizar a companhia de modo 

a dar-lhe sobrevida e: 

Resolvido isso, em 1993, a Embraer foi inserida no Programa 

Nacional de Desestatização (PND), sendo, na seqüência, 

saneada pelo governo federal, em operações que envolveram 

mais de US$ 1 bilhão. Em dezembro de 1994, a Embraer foi 
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privatizada, e o seu controle passou a ser dividido entre a Cia. 

Bozano, Simonsen e os fundos de pensão Previ e Sistel, que, em 

conjunto, arremataram 55,4% do capital ordinário da empresa 

pelo valor de US$ 154,1 milhões108 (FERREIRA, 2009, p. 135). 

 

 Foi preconizado que o Estado brasileiro deveria deter uma golden share que 

daria o direito ao veto em nível estratégico aos decisores politico-estratégicos em 

Brasilia.  

 A nova fase da Embraer partiu de uma profunda reestruturação administrativa e 

financeira e uma reorientação comercial que visou colocar a empresa no lucrativo 

mercado da aviação regional. Esse fato se pode observar no empenho em desenvolver e 

lançar o jato regional ERJ-120 e o ERJ-145109 e se pode observar que: 

 

A quase inadimplência da Embraer não decorreu de 

incompetente administração empresarial, mas porque o governo 

não honrou seus compromissos com ela. Além disso, ao 

Programa AMX se deve o salto de 10 anos dado pela Embraer 

em termos de capacitação tecnológica e Industrial. Tal avanço 

permitiu a fabricação de trens de pouso e a de outros produtos 

de tecnologia mais avançada do que a do avião Bandeirante - 

tais como o EMB-120 (Brasília) e o jato regional EMB-145 

(CAVAGNARI FILHO, 1993, p. 15). 

 

 Ferreira (2009) coloca que a familia de jatos regionais que trouxeram grandes 

ganhos para a Embraer advinha de desenvolvimentos do AMX pois, dado do spillover e 

o spin-in tecnologicos,  pois ela assimilou tecnologias altamente intensivas que são as 

relacionadas a construção de aeronaves na Fronteira Tecnológica Mundial, entretanto, a 

literatura parece indicar que o mair ganho da Embraer (e do Brasil) com o AMX foi a 

capacitação técnica para gerir programas de Defesa e cooperações em nivel global; isso 

foi melhor exemplificado na criação da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave 

de Combate (COPAC). 

 

 

 

 

 
108 Por volta de 276 milhões de dólares em valores atualizados. A aviação regional se realiza em translado 

de curta a média distância e duração através de aeronaves de pequeno porte. 
109 Sigla para Embraer Regional Jet (em português, Jato Regional da Embraer). 
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4.3 A COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE 

COMBATE (COPAC) 

 

Segundo Francelino (2016) na década de 1980 o MAER precisava de um braço 

operativo que gerenciasse suas aquisições de sistemas complexos de Defesa vis-à-vis a 

desorganização da Indústria Aeronáutica – e de seus processos – até aquela década. 

A Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate (COPAC) foi 

criada em 24 de fevereiro de 1981 através da Portaria no R-011-A/GM4 publicada no 

Boletim Externo Confidencial do Estado-Maior da Aeronáutica nº 005, de 10 de março 

de 1981. Se encontra na estrutura do Centro Técnico de Aeronáutica – CTA (hoje 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial – DCTA) e  sua função pouco 

mudou ao longo das décadas e continua sendo coordenar todos os processos envolvidos 

no P&D e na aquisição de aeronaves de combate, bem como coordenar a implantação 

desses sistemas na Força Aérea Brasileira.  

O organograma da COPAC, segundo Francelino (2016, p. 124) inclui: 

 

• DCP – Divisão de Coordenação de Projetos, que trata da gestão dos projetos; 

• GEP – Gerência de Projetos que está dentro da DCP. 

• e a GAC – Grupamentos de Acompanhamento e Controle, que devem 

assessorar os gerentes de projeto e representar a COPAC. 

 

A GEP, de acordo com o Regimento Interno do Comando da Aeronáutica 

RICA21-235, de 2010, segundo Francelino (2016, pp. 124-126), compete: 

 

• Controlar as atividades do projeto; 

• Elaborar proposta de ciclo de vida específico do projeto; 

• Coordenar as atividades de implantação da estrutura gerencial do projeto; 

• Formular as estratégias das comissões de seleções de fornecedores; 

• Formular as estratégias de negociação de ofertas; 

• Solicitar a indicação e designação do gerente técnico, logístico, operacional e 

de compensação comercial, bem como dos pontos focais do projeto; 

• Elaborar os documentos de informação e de acompanhamento previstos para 

o projeto; 
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• Coordenar as atividades de elaboração dos documentos previstos no ciclo de 

vida do projeto (estudo de viabilidade, requisitos técnicos e logísticos 

industriais – RTLI, pedido de informações – PFI, e pedido de oferta – RFP); 

• Conduzir as negociações de todos os contratos do projeto; 

• Acompanhar a tramitação de todos os contratos; 

• Acompanhar a tramitação de eventuais financiamentos externos; 

• Elaborar o cronograma físico-financeiro do projeto; 

• Elaborar a proposta orçamentária do projeto; 

• Coordenar o provimento do government furnished facilities (gff), government 

furnished equipament (gfe), government furnished data (gfd); 

• Manter um sistema de informação entre a estrutura gerencial do projeto e as 

empresas contratadas; 

• Estabelecer os procedimentos de salvaguarda dos assuntos sigilosos no 

âmbito do projeto; 

• Manter os processos administrativos de gestão e execução contratual para 

fins de controle interno e externo; 

• Preparar e atualizar permanente uma apresentação do tipo palestra a respeito 

do projeto; 

• Controlar garantias financeiras dos contratos; 

• Compartilhar conhecimentos referentes à gestão dos projetos; 

• Elaborar propostas de informações para a imprensa a respeito de fatos 

relevantes; 

• Controlar os materiais consumidos pelos projetos ou transferidos para os elos 

do sistema; 

• Elaborar planejamento de despesas gerenciais do projeto; 

• Participar por meios técnicos das fases de elaboração de requisitos, análises 

de ofertas quantificações de homem-hora para as contratações, recebimentos 

de objetos contratuais;  

• Participar das atividades de formulação e execução das práticas de 

compensação comercial, Industrial e tecnológica relativas ao projeto. 

 

Aos GAC, de acordo com o Regimento Interno do Comando da Aeronáutica 

RICA21-235, segundo Francelino (2016, p. 126), compete: 
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• Auxiliar na avaliação dos custos dos contratos; 

• Participar das análises das propostas; 

• Assessorar nas negociações dos termos aditivos; 

• Acompanhar e controlar, junto às empresas, o andamento das atividades do 

cronograma físico-financeiro; 

• Acompanhar e controlar, junto às empresas, o cumprimento das normas de 

segurança do conhecimento e da salvaguarda de assuntos sigilosos; 

• Manter as informações do projeto; 

• Controlar a entrega dos gfe, gff e gfd; 

• Manter o controle dos bens do Comando da Aeronáutica colocados à 

disposição das empresas; 

• Atuar como protocolo de documentos oficiais; 

• Atuar como organização responsável pelo recebimento temporário de 

contratos; 

• Indicar pessoal do GAC para compor as comissões de recebimentos de 

contratos; 

• Assessorar e apoiar as estruturas gerenciais dos projetos. 

 

A COPAC trabalha em conjunto com os Órgãos de Direção Setorial e 

Assistência Direta e Imediata (ODSA)110 dentro da hierarquia do processo decisório que 

decide a compra de aeronaves de combate, como foi com o AMX, se dá da seguinte 

maneira: 

 

1. O Comandante da Aeronáutica (COMTAER) com assessoramento do 

Estado-maior da Aeronáutica (EMAER) decide adquirir determinado sistema 

ou material; 

2. O EMAER realiza a coordenação geral do programa; 

3. A execução do programa fica a cargo dos ODSA com gerentes apontados 

pelo COMTAER, e esses deverão supervisionar e controlar do começo ao 

final do programa. 

 
110 Conforme consta no DCA 11-1/2009 (p. 11) um ODSA é: Órgão, representado pelos Comandos-

Gerais, Departamentos e Secretarias da Força Singular, bem como por órgãos específicos de assistência 

ao Comandante da Aeronáutica, encarregado de planejar, executar, coordenar e controlar as atividades 

setoriais inerentes às suas atribuições, e em conformidade com as decisões e diretrizes do Comandante da 

Força. 
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Para o AMX, a estrutura do processo decisório se deu conforme o quadro a 

seguir: 

 

Quadro 3 

Hierarquia do processo decisório do AMX no COMAER 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão Ano/Base 2018 – Comando da Aeronáutica (2019, p. 187). 

 

Sediada em Brasília, a COPAC nasceu de uma necessidade real e imediata da 

FAB para poder gerenciar de maneira mais sofisticada o programa AMX. Sendo um 

escritório de aquisição e incorporação de tecnologias na FTM, ela realiza a negociação 

comercial e a gestão de contratos e acordos de compensação do tipo offset111. 

De fronte a uma BID de pouca capilaridade e capacidade financeira, suas 

compras são orientadas – norteadas pela diretriz DCA 400-6 – para robustecer a 

capacidade Industrial da Indústria Aeronáutica brasileira dando-lhe suporte no que tange 

a maturidade tecnológica e a obsolescência do material aeronáutico. 

A COPAC tem relevante autonomia no processo decisório pois ela pode orientar 

um programa a não adquirir soluções nacionais, indo buscar no exterior os produtos ou 

serviços que possam atendendo seus requerimentos em um prazo menor de tempo e 

gerenciava expansões de requerimentos ou mudanças tecnológicas.  

A Comissão Coordenadora do Projeto Programa de Combate, para Josiane de 

Araújo Francelino (2016, p. 160): 

 
111 Embora a COPAC preconize em seus documentos que o offset é a melhor ferramenta para fechar gaps 

tecnológicos, é digno de nota que o AMX não foi um acordo desse tipo, mas sim uma cooperação 

industrial com P&D conjunto.  
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[...] é um marco na história do Comando da Aeronáutica, pois 

assinala uma mudança estrutural na organização, ao concentrar 

as atividades de gerenciamento de contratos complexos em um 

único local, à semelhança do que ocorre nos escritórios de 

projetos de organizações não militares. Marca também uma 

mudança na gestão de contratos a partir da introdução das 

melhores práticas internacionais, especialmente dos Estados 

Unidos da América. 

 

 A COPAC trabalha em sinergia com outro Órgão do COMAER que é o 

Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI).  

O IFI, criado em 1967, tem como fundamentos a orientação e o apoio constante 

a empresas que decisão empreender no contexto da Indústria Aeronáutica (e 

Aeroespacial). A ele compete verificar o desempenho, a segurança e a disponibilidade 

dos sistemas e produtos que estejam na BID. A participação do IFI no AMX se ilustra 

pelo seguinte quadro: 

 

Quadro 4 

Gestão e controle do AMX e outros projetos do COMAER 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão Ano/Base 2018 – Comando da Aeronáutica (2019, p. 187). 

 

Atuando com normalização, metrologia, certificação, propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e coordenação industrial (BRASIL, 2012, p. 150), o IFI 

engloba a Divisão de Coordenação e Desenvolvimento Industrial (CDI) que trabalha 

especificamente com compensações tecnológicas e transferências de tecnologias. 

A sinergia entre a COPAC e o IFI comentaram diversos projetos, dentre os quais 

está o AMX e, no contexto do COMAER, gerou tecnologias de gestão de alto nível que 
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foram melhor exemplificadas na criação da própria COPAC e seu fortalecimento 

através das décadas; hoje o Brasil detém expertise na gestão de projetos de alta 

intensidade tecnológica no campo aeroespacial devido aos esforços dos colaboradores 

dessa comissão.  
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa analisou a Indústria Aeronáutica Brasileira através de um estudo 

de caso acerca do Programa AMX, que foi um esforço de Pesquisa e Desenvolvimento 

que pretendia não só prover a Força Aérea Brasileira com uma aeronave de combate que 

cumprisse um papel operacional mas, principalmente, acelerasse o desenvolvimento das 

capacidades nacionais de gerar resultados em Ciência, Tecnologia e Inovações o mais 

próximo possível da Fronteira Tecnológica Mundial da aeronáutica.  

Para situar a Indústria Aeronáutica brasileira, se fez uma breve revisão histórica 

da criação da Força Aérea e dos esforços estatais que apoiaram o nascimento das 

primeiras empresas. O panorama pré-1970 foi importante para demonstrar como os 

esforços dos agentes estatais foi crucial para gestar o setor de aeronáutica (e, 

futuramente, do aeroespacial) do Brasil. 

Um ponto observado foi o da recorrência de ciclos de investimento em P&D que 

visavam o catch-up e outros de recrudescimento das negociações off-the-shelf. Essa 

sistemática estanca a aceleração dos fechamentos de gaps tecnológicos causando um 

estancamento do Desenvolvimento nacional; isso parece ocorrer desde o nascimento da 

Indústria Aeronáutica nacional. 

O trabalho identificou o P&D industrial de aeronáutica como sendo 

intrinsicamente relacionado com as tratativas político-socio-econômicas de caráter 

singular que o Brasil apresentou nas últimas décadas do século XX. Elas melhor se 

ilustraram pela alternância de regimes políticos de visões Desenvolvimentistas e 

liberais, de abertura (com facilitação de importações e diminuição de taxas/impostos) e 

fechamento da economia (com reserva de mercado). Essa sistemática faz com que um 

programa de Defesa como o AMX sofra com cortes orçamentários e pouca constância 

dos decisores político-estratégicos.  

No contexto de belicosidade global da Guerra Fria em que se lançaram os 

fundamentos do AMX se viam outros atores desenvolvendo equipamentos análogos, de 

maior qualidade relativa e menores custos de aquisição, entretanto, os agentes estatais 

envolvidos pareceram ter pulso firme, principalmente dentro do Comando da 

Aeronáutica (e seus ICT), para fomentar e – na medida do possível – dar continuidade a 

um programa do escopo do AMX no cenário de inconstância estrutural dos empenhos 

estatais brasileiros para com os desenvolvimentos da sua Base Industrial de Defesa. 
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De fronte a pressões externas para que se realizassem compras off-the-shelf e o 

início da crise de 1980, a pesquisa demonstrou que os decisores político-estratégicos do 

Brasil enfrentaram o cerceamento tecnológico de componentes (como o canhão Vulcan, 

por exemplo) com o P&D nacional de peças e componentes, uma grande avanço para o 

sistema de CT&I nacional. 

Embora tenha estourado orçamento e prazos e tenha sido uma aeronave que 

custava mais caro que o planejado (e seus concorrentes mais sofisticados), a 

transferência de tecnologia dentro do contexto do AMX trouxe tecnologias sofisticadas 

para a BID brasileira bem como, principalmente, recebeu tecnologias de gestão do 

conhecimento que serviram de exemplo para os outros ramos das forças armadas. A 

criação da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate parece ter sido 

o maior ganho proporcionado pelas tecnologias de gestão transferidas do exterior. 

Outro ponto que o AMX sofisticou a Indústria Aeronáutica nacional foi no que 

cerne a capacidade de realizar acordos multilaterais com atores estrangeiros visando o 

fechamento de gaps tecnológicos via políticas industriais de catch-up. O AMX também 

deu a Indústria Aeronáutica a sobrevida necessária para enfrentar os pós crise de 1980 e 

fez com que ela perdurasse pela década liberal de 1990 para entrar no século XXI como 

a solvência financeira necessária. 

Ao esmiuçar as deliberações industriais das diferentes fases da parceria com os 

italianos a pesquisa demonstrou a complexidade do programa AMX e como ele 

fomentou uma cadeia logística de fornecedores de peças e componentes de tecnologia o 

mais próximo do estado da arte. Se pode também observar que o ganho operacional que 

o A-1 trouxe para os países envolvidos (principalmente para o Brasil) não foi maior que 

as tecnologias que foram absorvidas dentro de suas tratativas. 

Foi importante demonstrar a situação das empresas que trabalharam no 

programa pois, de fronte a incapacidade do Estado em fomentar negócios para o A-1. 

Quase todas as empresas que nele trabalharam ou foram compradas por estrangeiros ou 

faliram devido a falta de planejamento de longo prazo por parte do governo brasileiro; 

comercialmente o AMX foi um fracasso. Nesse sentido, a pesquisa demonstra a 

necessidade de planejamento estatal de longo prazo.  

Especialmente no que cerne a Embraer, ela quase foi a bancarrota devido aos 

atrasos no repasse das verbas por parte do governo. As tecnologias, principalmente de 

gestão, que ela recebera no contexto do programa foram fundamentais para tornar a 

empresa a terceira maior no setor. A Aero Eletrônica (hoje, AEL Systems) e a Celma 
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(hoje, GE CELMA) sobreviveram, mas deixaram de ser empresas essencialmente 

nacionais. Praticamente todas as outras foram a falência devido a falta de negócios que, 

nesse mercado monopsônio, deveriam partir ao menos do Estado brasileiro. 

Outro ponto relevante foi a identificação que a aquisição militar a partir da 

segunda metade do século XX parece ser uma conjugação de disciplinas dentro do 

contexto da legislação e da estrutura de regulamentação de um Estado que deseja 

tecnologia de ponta. Para o século XXI a tendência observada tem sida a da cooperação 

multilateral devido aos cada vez maiores custos de se desenvolver tecnologia de Defesa 

e, nesse sentido, o aprendizado com o AMX se demonstra muito relevante. 

A pesquisa encontrou muitas dificuldades no levantamento da documentação 

pertinente ao AMX pois enquanto alguns documentos não constam nos arquivos oficiais 

dentro do contexto do COMAER, não há empenho em se digitalizar os que lá se 

encontram. É crível que um programa de Defesa do escopo e da importância do AMX 

deveria ter mais material disponibilizado em fontes oficiais.  

Seria importante que o Estado brasileiro proporcionasse um maior acesso a 

documentação histórica de programas como o AMX para que se pudesse reforçar a 

necessidade de pensar os desenvolvimentos da BID como sendo de interesse nacional, 

projetos de Estado, e não apenas um empenho de um determinado governo ou 

orientação ideológica.  

No contexto do próprio programa, da parte italiana o mesmo pareceu ter tido 

mais sucesso relativo pois houve mais emprego em missões e integração de tecnologia, 

entretanto, cabe o destaque que o AMX no Brasil cumpriu o principal fundamento 

constitutivo de sua concepção, assim, em suma, se pode apontar que, de fato, a 

transferência de tecnologia observada no AMX sofisticou de modo relevante a Indústria 

Aeronáutica brasileira.  
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