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Resumo 

 

A competitividade internacional tornou a inovação tecnológica um dos 

fatores essenciais para o fortalecimento, desenvolvimento e projeção das 

organizações multinacionais. No contexto internacional, a inovação tecnológica 

ganha contornos únicos na exploração de diferenciais competitivos, o que 

representa significativo impacto na gestão empresarial. Quanto maior o 

incremento inovador, maiores são as necessidades em dispor de capital, pessoal 

especializado de alto nível, diversificação e técnicas apuradas, além dos riscos 

e custos que precisam ser aceitos. Para sobreviver e expandir, a transferência 

de conhecimento internacional ganhou destaque na consolidação da vantagem 

competitiva das empresas multinacionais, uma vez que a inovação está atrelada 

à capacidade empresarial de se auto-reiventar. O modelo usual de transferência 

de conhecimento está centrado no processo matriz-subsidiária. No entanto, a 

importância estratégica da subsidiária tem crescido significativamente nos 

últimos anos, não apenas na geração de lucro, mas principalmente na sua 

capacidade de contribuir ativamente no incremento de vantagem competitiva. 

Este trabalho busca investigar qual o papel da internacionalização das empresas 

na incorporação de inovação, por intermédio das suas subsidiárias no exterior. 

Para isto, foi aplicado uma metodologia de pesquisa qualitativa, com estudo de 

caso único, tendo como estudo, a empresa EMBRAER, onde se busca 

compreender a importância de se aventurar além-fronteiras para aquisição e ou 

aprendizado da inovação na consolidação de seu posicionamento nacional e 

internacional.  

 

Palavras-Chave: Inovação. Internacionalização. Subsidiárias. Transferência de 

Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The International competitiveness has made technological innovation one of the 

essential factors for the strengthening, development and projection of 

multinational organizations. In the international context, technological innovation 

gains unique contours on the exploration of competitive advantages, which 

means a significant impact on business management. The higher the innovative 

growth, the greater the capital have needs, specialized personnel of high level, 

diversification and accurate techniques, in addition risks and costs that need to 

be accepted. To survive and expand, the international transfer of knowledge 

gained prominence in the consolidation of the competitive advantage of 

multinational companies, since innovation is linked to the business ability to 

reinvent itself. The usual model of knowledge transfer focuses on mother-

subsidiary process. However, the strategic importance of the subsidiary has 

grown significantly in recent years, not only in generating profit, but also mainly 

in its ability to actively contribute to the competitive advantage increment.  

This paper investigates the role of internationalization of companies in the 

incorporation of innovation through its subsidiaries abroad. 

For this, a qualitative research methodology, with single case study, whose study 

was applied, the EMBRAER company, where it seeks to understand the 

importance of venturing across borders for the acquisition and learning the 

innovation in consolidating its national position and internationally. 

 

Keywords: Innovation. Internationalization. Subsidiaries. Knowledge Transfer. 
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1. Introdução 

 Ao longo das últimas décadas, os estudos sobre internacionalização 

percorreram o inevitável caminho de construir e destruir conceitos, além de 

colocar em xeque tradicionais teorias do comércio internacional. Neste sentido, 

as categorias conceituais de análise e construção de cenários que compõe o 

universo da chamada “globalização de mercados”, apresentam novos desafios 

de gestão, tanto para manutenção no ambiente, quanto para o desenvolvimento 

organizacional.  

 No jogo da globalização de mercados, é possível evidenciar quatro 

tendências, como aponta (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2010)p.4): (1) o 

crescimento do comércio internacional com movimentação de aproximadamente 

US$10 trilhões anuais, o que demonstra a necessidade de produtos necessários 

ao atendimento da demanda internacional; (2) o comércio entre nações, que é 

construído pela política comercial, é outro ponto que merece destaque, pelo fluxo 

de capital; (3) transferência de tecnologia e conhecimento; em consonância, (4) 

o desenvolvimento dos sistemas financeiros globais se sofisticam facilitando 

assim os fluxos interfronteiras de bens e moedas. Tais tendências tem se 

consolidado cada vez mais em virtude da dependência econômica criada entre 

os participantes deste cenário, assim como, da necessidade em se criar um 

ambiente político e social estável. 

 As mudanças decorrentes dessas tendências, no entanto, têm 

proporcionado desafios de negócios no mercado global, capaz de definir a 

eliminação ou sucesso dos jogadores participantes, ou seja, empresas e 

governos decididos em ganhar espaço no cenário mundial. Se por um lado os 

governos em todo o mundo estão encorajando atividades baseados no mercado 

de base, abolindo os monopólios, privatizando as empresas estatais, abrindo 

suas economias frente ao mercado global e introduzindo regras e leis para se 

inserirem na competição de mercado (Steenkamp, 2001); por outro as empresas 

tem buscado oportunidades de crescimento e diversificação de portfólios, 

obtenção de maiores margens e lucros, novas ideias sobre produtos, serviços e 

formas de negociação, atendimento melhor a clientes importantes que se 

internacionalizaram; proximidade com fontes de suprimentos, global sourcing, 
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fornecimento de suprimentos, fatores de produção com menor custo e melhor 

valor, desenvolvimento de economias de escala, enfrentamento de 

concorrências internacional e relacionamentos vantajosos. Em resumo, a 

essência desta dinâmica está na capacidade de governos e empresas 

enfrentarem a competição imposta pelo mercado global. 

  O mercado global ou a globalização dos mercados é uma referência à 

integração econômica contínua e a interdependência crescente entre países, de 

modo que as empresas vislumbram o planeta na forma de um mercado integrado 

(Cavusgil et al., 2010). Neste interim, as corporações multinacionais, que num 

passado não muito distante, fechavam acordos com os governos anfitriões para 

trazer recursos e know-how em troca de acesso aos mercados locais, 

atualmente, focam suas estratégias em servir aos mercados atraentes e explorar 

concentrações de recursos, onde quer que ambos estejam (Ohmae, 1999).  

 Para tanto, esta dinâmica exige das empresas novas formas de 

competição calcadas em sua capacidade de se adaptar e explorar as 

transformações recorrentes do mercado (Teece, 2007), que invariavelmente 

estão alicerçadas na inovação tecnológica (Andrade, 2010). A corrida por esta 

inovação tem transformado as empresas sobremaneira, principalmente ao exigir 

uma capacidade de gestão cada vez mais dinâmica, condicionando assim, este 

fator à necessidade essencial, tanto de sobrevivência quanto de êxito de uma 

empresa. O que era padrão apenas um grupo selecionado de multinacionais com 

atuação global, inovar se tornou também prioridade para qualquer empresa que 

almeja se internacionalizar, bem como de países subdesenvolvidos (Hitt & He, 

2008). 

 A geração de soluções inovadoras não está mais presa à gestão 

centralizada de inovação de produtos e processos, hoje a exigência 

mercadológica faz com que as organizações invistam em novos modelos de 

negócios com escalas globais, trazendo assim, outros olhares aos desafios 

competitivos da internacionalização (Doz, Santos, & Williamson, 2001).  

 As empresas multinacionais emergentes, para competir frente a frente 

com os grandes players do mercado global, precisam quebrar as regras do jogo, 

ou seja, mover o desenvolvimento em nichos de mercado ou inovar radicalmente 
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em mercados maduros (Borini, da Costa Filho, & Júnior, 2008). Outra saída seria 

a constante busca por alta flexibilidade, alinhada aos empreendimentos ousados 

(inovadores), para conseguir sobreviver em mercados turbulentos e fortemente 

competitivos. Portanto, as multinacionais emergentes são ainda mais 

dependentes de inovações estratégicas de processos e de produto, em ritmo e 

maneira diferentes que as multinacionais já estabelecidas no mercado.  

 Ao estabelecer um olhar crítico as multinacionais, enfatizando a 

realidade brasileira (Muritiba, Borini, & Santos, 2006) destaca que o 

conhecimento gerado fora da matriz, hoje disperso em redes de subsidiárias e 

parceiros tecnológicos, deverá ser fundamental para a gestão de inovação 

tecnológica  (A. Almeida, 2007). Em decorrência disso, o conhecimento tem sido 

relatado como um dos recursos estratégicos mais importantes em multinacionais 

(Grant, 1996; Szulanski, 1996), e a habilidade de compartilhá-lo tem sido vista 

como uma importante fonte de vantagem competitiva da empresa (Nonaka & 

Takeuchi, 1995).  

 É nesse contexto que as subsidiárias passam a ter uma importância 

crescente dentro da rede corporativa, superando suas atribuições iniciais 

relacionadas apenas às questões de adaptação da oferta às necessidades e 

preferências dos mercados receptores (Birkinshaw, 1997; Cantwell & Mudambi, 

2005; Frost, Birkinshaw, & Ensign, 2002; Ghoshal & Bartlett, 1988; Mudambi, 

Mudambi, & Navarra, 2007; Nohria & Ghoshal, 1997).  

 Quando se trata de empresas multinacionais brasileiras (EMNs), a 

realidade não é diferente. Para que possam superar a competitividade, precisam 

se alavancar através do conhecimento adquirido em suas subsidiárias. Contudo, 

um estudo recente realizado em 65 subsidiárias brasileiras concluiu que as 

subsidiárias possuíam orientação etnocêntrica, tímida inovação e poucas 

parcerias com institutos e universidades em seus países de atuação. Tal 

situação, mesmo considerada padrão para jovens multinacionais como as 

brasileiras, não se sustentará por muito tempo, caso as subsidiárias brasileiras 

desejem continuar crescendo nos mercados internacionais (Borini, Oliveira 

Junior, & Luchesi, 2012), pois como já dito, as subsidiárias funcionam hoje como 

forma de criar vantagens competitivas das multinacionais. E é neste cenário que 

o nosso estudo se norteia, mostrar que a subsidiária das EMNs no exterior, pode 
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desempenhar um papel relevante para a empresa mãe, na obtenção e 

incorporação de tecnologia inovativa. 

 Não obstante, nosso estudo se foca no setor aeroviário, mais 

precisamente na Embraer como referencial de análise, pois além de sua peculiar 

complexidade inerente ao segmento de atuação, a empresa produz produtos 

tipicamente sujeitos a riscos: aviões. O avião é um produto sujeito a uma 

dinâmica de mercado particular, onde a concorrência intensa determina que o 

planejamento estratégico das empresas fabricantes viva em clima quase de 

constante turbulência.  

 O sistema aeroviário coloca em jogo investimentos que facilmente 

podem exceder a própria capacidade da empresa ou dos acionistas (Slater, 

Mohr, & Sengupta, 1995),. Os riscos dos compromissos assumidos aparecem 

agravados pelo número relativamente pequeno de compradores no mercado. 

Alguns desses compradores por sua importância e dimensões de sua operação, 

podem tornar-se determinantes na vida ou na morte de um novo tipo de avião. 

Caso selecionem o modelo do concorrente, eles podem decretar o fracasso da 

fábrica perdedora. Nesse processo de seleção, as discussões podem forçar 

muitas vezes o vendedor a aceitar condições de fornecimento muito 

desvantajosas. 

 A partir deste contexto, evidencia-se a problemática central do projeto: 

Quais seriam os mecanismos de gestão de inovação tecnológicas presentes no 

processo de transferência de conhecimento das subsidiárias para a matriz da 

Embraer? 

 A internacionalização da Embraer se insere nesta conjuntura, não só 

porque seu produto tem característica internacional, mas porque depende de 

soluções inovadoras para que possa enfrentar a concorrência internacional e 

conseguir posicionamento frente ao mercado onde está inserido. 

 O objetivo deste trabalho é explicar como a Embraer formula e 

implementa sua estratégia de internacionalização e inovação, por intermédio das 

suas subsidiárias no exterior. Para isto, é necessário analisar a capacidade de 

incorporação de inovação da indústria aeronáutica brasileira, através das suas 

subsidiárias no exterior e mapear a dinâmica de transição desta capacidade. O 
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esforço do desenvolvimento de projetos complexos no setor aeronáutico é 

notório, e o levantamento dos dados necessários deste estudo será a partir da 

experiência da Embraer. 

 

 A velocidade da concorrência e das mudanças no ambiente de 

mercado pode estar associada a vários fatores, com destaque para o 

desenvolvimento tecnológico (Camargos & Dias, 2003). 

 

1.1 Tema 

 

 O tema desta dissertação é o Papel da Internacionalização na 

Inovação das Indústrias de Alta Tecnologia em Países Emergentes, 

considerando inovação como: “um fator essencial para a competitividade das 

organizações e foi incluída em suas agendas estratégicas” (Ferreira & Sousa, 

2008), ou ainda como uma: “ferramenta específica dos empreendedores, o que 

significa explorar as mudanças como oportunidade para diferentes negócios ou 

serviços” (Eveleens, 2010).  

 

1.2 Objetivos 

 

 O presente estudo tem de maneira detalhada, o objetivo geral e 

específico abaixo relacionado:  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar o impacto da internacionalização na aquisição ou 

incorporação de inovação. Explicar como a inovação é usada na estratégia 

competitiva da organização, por intermédio da internacionalização de suas 

subsidiárias. Como é usada a incorporação de tecnologia na introdução de novos 

sistemas integrados ou na fabricação de novos produtos. Mapear a dinâmica de 

transição dessa capacidade no tramite de relacionamento entre as subsidiárias 

e a matriz da Embraer. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Para alcançar o objetivo geral deste estudo, foi necessário 

desenvolver os seguintes tópicos: 

 

a) Identificar quais fatores são determinantes para o aproveitamento da 

inovação tecnológica proposto pela subsidiária; 

b) Verificar, por meio do estudo de caso, como as subsidiárias 

contribuem no processo da inovação, em termos gerais, seja 

transmitido à matriz;  

c) Inventariar uma sistematização dos fatores estratégicos que são 

necessários à empresa no intuito de obter tecnologia necessária para 

o desenvolvimento dos seus produtos. 

d) No planejamento do estudo de caso, o impacto da internacionalização 

da Embraer, com indicadores claros de inovação.  

 

1.3 Justificativa 

 

 A relevância deste trabalho está associada às potenciais 

contribuições tanto no campo teórico como prático. Tais contribuições 

relacionam-se ao entendimento sobre o papel das subsidiárias brasileiras no que 

tange ao seu potencial de absorver, criar e transferir novos conhecimentos 

dentro da rede formada pela Embraer, além de elucidar as características 

estratégicas no modelo de gestão adotado pela empresa. A contribuição 

esperada para o campo teórico é a integração e o entendimento de temas pouco 

explorados na literatura das multinacionais: as subsidiárias de multinacional 

brasileira e a transferência reversa de inovação tecnológica (subsidiária-matriz). 

 A proposta da investigação está calcada na verificação das 

necessidades das multinacionais em explorar com primazia todos os recursos a 

que as subsidiárias possam ter acesso, e nesse contexto, identificar as 

subsidiárias como crescente dentro da rede corporativa, superando suas 

atribuições iniciais relacionadas apenas às questões de adaptação da oferta às 

necessidades e preferências dos mercados receptores (Birkinshaw, 1997; 
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Cantwell & Mudambi, 2005; Frost et al., 2002; Ghoshal & Bartlett, 1988; Mudambi 

et al., 2007; Nohria & Ghoshal, 1997).  

 Como resultado, a transferência de conhecimento no sentido inverso, 

ou seja, das subsidiárias para a sede da multinacional tem emergido como um 

tema proeminente nos estudos dos negócios internacionais (Ambos, Ambos, & 

Schlegelmilch, 2006; Criscuolo, Narula, & Verspagen, 2005; Frost & Zhou, 2005; 

Gupta & Govindarajan, 2000; Håkanson & Nobel, 2001; Rabbiosi, 2011; Rabbiosi 

& Santangelo, 2013; Yang, Mudambi, & Meyer, 2008). Tais estudos chamam a 

atenção para a compreensão das subsidiárias que são incorporadas em 

diferentes ambientes e, portanto, são capazes de contribuir para a 

competitividade global das multinacionais de diferentes formas. Os estudos 

reconhecem que a absorção do conhecimento criado no nível da subsidiária 

pode aumentar a inovação (Håkanson & Nobel, 2001) é a competitividade de 

toda a rede da multinacional (Andersson, Forsgren, & Holm, 2001).  

 A suposição de que o fluxo de conhecimento dentro da rede 

multinacional é benéfico tem sido explicitada em diversos estudos (Gupta & 

Govindarajan, 2000; Kogut & Zander, 1993; Tsai, 2001). No entanto, não se pode 

assumir que todo o fluxo de transferência seja igualmente benéfico para o 

destinatário (Ambos et al., 2006). Benefícios à parte, faz-se importante registrar 

as inúmeras barreiras a serem transpostas para viabilizar o processo de difusão 

interna de conhecimento, ligadas à dispersão geográfica das unidades, à 

distância organizacional e cultural, à distância tecnológica e à disposição 

motivacional, tanto do emissor quanto do receptor (Gupta & Govindarajan, 2000; 

Kogut & Zander, 1993; Szulanski, 1996). Sendo assim, se por um lado as 

origens, mas também precisam fazê-lo de forma muito mais rápida do que fizer 

multinacionais tradicionais em suas trajetórias de expansão (Mathews, 2006).  

 Outra contribuição importante do estudo refere-se à investigação da 

transferência reversa de conhecimento tecnológico no contexto das empresas 

multinacionais brasileiras. Prévios estudos sobre subsidiárias de empresas 

multinacionais brasileiras centraram-se nas competências das subsidiárias 

(Amal, Svensson, Borini, & Fleury, 2011; Borini & Fleury, 2010) e até mesmo nas 

transferências de conhecimento desenvolvidos nas subsidiaras (Fleury & Fleury, 

2012), mas nenhum deles analisou um conjunto de influenciadores tão 

abrangente quanto este estudo. Portanto, esta pesquisa contribui para a 
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literatura, identificando um conjunto de influenciadores da transferência reversa 

de conhecimento em subsidiárias de empresas multinacionais brasileiras. 

 O fator para o desenvolvimento econômico é a inovação tecnológica,  

que é produzir de maneira diferente, incorporando novas técnicas de produção 

e organização industrial, utilizando novas combinações dos recursos produtivos  

(Schumpeter, 1961). 

 Para os schumpeterianos, a função da inovação na sociedade é a de 

força motriz do desenvolvimento econômico, levando ao progresso técnico. Ele 

procura estabelecer de onde provem as inovações, quem as produz e como são 

inseridas na atividade econômica, e demonstra que estas inovações derivam do 

lado da produção, na maneira de combinar forças e materiais para produzir. As 

inovações ou “novas combinações”, determinando-as como: introdução de um 

novo bem; introdução de um novo método de produção; abertura de um novo 

mercado; nova fonte de matéria-prima; e uma nova organização industrial. 

 No plano gerencial, os resultados implicam a elaboração de 

recomendações que possam subsidiar as decisões dos gestores das 

subsidiárias e da matriz em prol de uma maior capacidade de criar e de transferir 

o conhecimento para as outras unidades da rede. O estudo elabora um conjunto 

de sugestões com o objetivo de que os gestores de multinacionais brasileiras 

elaborem estratégias eficazes para desfrutar dos efeitos benéficos da 

transferência interna de conhecimento tecnológico.  

 A internacionalização das empresas denota estratégias adotadas na 

criação da vantagem competitiva global, o que a empurra através de cada 

ambiente competitivo no campo dos negócios internacionais. Um dos aspectos 

dessas estratégias envolve a internacionalização e as atividades de inovação 

das empresas, que podem avançar no processo de incorporação de tecnologias, 

fornecedores e mercado, advindos de suas subsidiárias no exterior, 

particularmente nas indústrias de alta tecnologia (Phene & Almeida, 2008). 

 Se o avião é um produto que depende de integração de outros 

produtos inovadores e consequentemente de progresso tecnológico, a empresa 

para se posicionar no mercado deve dar importância a diferentes abordagens: 

(1) na abordagem neoclássica, o progresso tecnológico foi introduzido através 

de medidas de produtividade, onde tem várias medidas indiretas de atributos 

tecnológicos de produtos. (2), entretanto, a cada produto que seja fruto de uma 
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ideia inovadora passa pelo processo de patente, que não deixa de ser um 

indicador do nível das atividades inventivas da empresa, indústria e até mesmo 

de países, que irá diferenciar a estratégia tecnológica da empresa. (3) na 

abordagem do produto, a composição do número de características envolvidas 

no processo produtivo e a inovação nos produtos ocorrem no aprimoramento de 

suas características tecnológicas ou na introdução de novas características 

(Mustilli & Izzo, 2009a). 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Esta seção aborda os conceitos relacionados à internacionalização 

de empresas, focando nas teorias de internacionalização e nos diversos tipos de 

entrada das empresas nos mercados além fronteira do seu país, conforme seus 

autores e países emergentes, porque o assunto deste trabalho é a empresa 

brasileira Embraer, que se encontra em um país de economia emergente. 

 

2.1 A Internacionalização de Empresas, Teorias de Internacionalização e 

Países Emergentes 

 

 A internacionalização das empresas é vista de diversas maneiras: 

para algumas empresas, uma maneira de ganhar mercado, para outras, uma 

oportunidade de garantir uma rede de fornecedores, e aquelas que buscam 

capacidades tecnológicas para incorporarem nos seus produtos. 

 Empresas multinacionais têm como característica “o investimento no 

exterior”, através da abertura de subsidiárias. Elas significam investimento direto, 

ou seja, colocar um fluxo monetário em outro país com finalidade produtiva 

(Amatucci, 2009). 

 O investimento direto significa, para a empresa multinacional, uma 

decisão de vender ou fabricar no exterior e os motivos que a levam realizar este 

tipo de investimento pode ser os mais variados: desde barreiras tarifárias 

impostas no governo local, por taxação do produto importado até a garantia de 

acesso a uma matéria-prima escassa (Amatucci, 2009).  

 As empresas multinacionais podem realizar este investimento de 

diversas maneiras como investir diretamente assumindo todos os custos de 

implantação, joint ventures ou outras formas de alianças estratégicas ou até 

mesmo aquisição de uma companhia no país desejado. 

 De qualquer maneira, os motivos e as maneiras de entrada das 

empresas ao buscarem a internacionalização visa como estratégia a 

longevidade e lucratividade dos seus negócios e para isto é necessário a 

compreensão das teorias para que seu posicionamento tenha êxito (Hymer, 

1960). 
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2.1.1 Internacionalização de Empresas 

 

 O que vemos atualmente no cenário mundial é uma caracterização de 

adventos turbulentos e incertezas, o que acirra a competição entre as indústrias, 

e vem pressionando cada vez mais as empresas a pensarem estrategicamente, 

tanto no mercado nacional como no seu posicionamento em mercados 

internacionais, transformando a mobilidade internacional e a competição por 

mercados que tragam maior vantagem competitiva, pois são nestes países 

desenvolvidos e em desenvolvimento que poderão trazer diferenciais 

competitivos (Añez, 2013).  

 A internacionalização é um conceito que está em evolução, e seu 

entendimento mostraram padrões que auxiliam a formulação de estratégias 

organizacionais, por isso as empresas que pretendem se evoluírem no âmbito 

setorial que atuam, não pode deixar de ter a internacionalização como 

característica de atuação estratégica, desta maneira, muitas teorias sobre a 

expansão internacional das empresas promovem uma retaguarda de 

embasamento teórico para a compreensão da internacionalização das 

organizações (Malhotra, Agarwal, & Ulgado, 2003).    

 O mais importante em termos deste estudo é o motivo pelo qual as 

firmas são estimuladas para o processo de internacionalização, o que se pode 

denominar como motivação internacional. Levantando a literatura de gestão 

internacional, mostra que a internacionalização das empresas pode advir de 

algumas razões:  adquirir competitividade, obter experiência gerencial sobre 

novos negócios, acesso a recursos tecnológicos e inovação (Añez, 2013). 

 Empresas de todos os tamanhos vão para o mercado internacional 

por diferentes razões, algumas por reação (ou ação defensiva) que podem ser 

geradas por competidores globais, regulamentação, restrições ou até mesmo por 

problemas de demanda e outras proativas (ou agressivas) por poderem ter 

economia de escala, acesso a recursos ou incentivos governamentais (Deresky, 

2006). No caminho do seu crescimento e competitividade, a maioria das 

organizações adotam proatividade de estratégia global agressiva, para 

manterem a competitividade, movem-se rapidamente para construírem posições 

de destaque em seus segmentos como chave do sucesso em mercados 

mundiais (Deresky, 2006).  
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 A internacionalização pode ser compreendida tanto como um 

processo de aprendizado e de busca, quanto de construção e de distribuição de 

suas competências (recursos), realizado à medida que a firma aplica as lições 

aprendidas com as experiências vivenciadas em um mercado estrangeiro num 

outro que pretende inserir-se. Desta perspectiva, (Além & Madeira, 2010), ilustra 

à luz de proposições sugeridas por (Kutschker, Bäurle, & Schmid, 1997), o 

modelo para avaliar o panorama sob a ótica do tempo, quantidade e distância 

geográfico-cultural de cada país, valor adicionado (value added), integração e 

tempo, integrados aos fatores internos, a organização como estrutura, 

conhecimento e competências e o próprio indivíduo como tomador de decisão, 

que chama a atenção para o processo de decisão de internacionalização da 

empresa ao decidir sair para outro país, como deve se posicionar.  

 No modelo abaixo se encontra a empresa e os diversos fatores que 

podem influenciar na tomada de decisão de se internacionalizar. O ambiente 

setorial e concorrencial em que atua e, desta maneira, conhecer e entender os 

movimentos que seus concorrentes assumem frente aos negócios da empresa. 

Os fatores externos afetam a empresa frequentemente, os movimentos das 

empresas em todo o mundo, em busca de novos mercados, ou em busca de 

conhecimento tecnológico, aumenta o fator concorrencial de todas as empresas 

nos vários setores da economia. E o fator interno da empresa, onde o fator de 

decisão passa a assumir importância estratégica, pois se depara nos 

comandantes e que, de acordo com a forma de constituição da organização, 

pode concentrar o poder de decisão em uma única pessoa ou para um grupo de 

pessoas, o que pode acontecer em um curto período de tempo, como a decisão 

pode demandar um longo tempo. 

 Assim, o tomador de decisão, seja único ou múltiplo, leva em 

consideração fatores internos e externos para decidir sobre questões de 

complexidade sucessiva, partindo de questões fundamentais como “por que sair” 

e chegando a detalhes operacionais de “como se adaptar”. 
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Figura 1 - Modelo para o processo de internacionalização: Quatro etapas. 

 

Fonte: Adaptado de Madeira (2009, 127). 

 

 Dessa maneira, as perguntas a serem respondidas devem ser 

levadas em consideração a proposição das teorias, que são as bases conceituais 

para o processo de internacionalização nas empresas: Teoria da Firma, que é a 

base para a Teoria dos Custos de transação e para a Visão Baseada em 

Recursos. Teoria da Organização Industrial para a Análise do Posicionamento 

estratégico. A sociologia e a antropologia formam a base da abordagem 

intercultural. 

 

2.1.2 Teorias de internacionalização 

 

 A premissa básica da internacionalização é a empresa deixar de 

operar no mercado de origem e ir além fronteira, explorando mercados 

estrangeiros, cuja atuação pode se apresentar de diferentes maneiras, desde a 

exportação do seu produto fabricado em sua matriz até operações mais 

complexas, com maior empenho de recursos, como a instalações de filiais no 

exterior (Buckley & Casson, 1976; Rugman, 1980). 

 As teorias que abordam o processo de internacionalização podem ser 

representadas por duas visões diferentes: as teorias econômicas, estas com 

defensores da teoria da internalização, custos de transação, paradigma eclético 

e organização industrial e as comportamentais como a Escola de Uppsala, teoria 

das redes, e estratégia de negócios. 
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 No quadro abaixo é possível visualizar a cada teoria de 

internacionalização às perguntas a serem respondidas para a empresa ir além 

fronteira. 

 

Figura 2 – Taxonomia de Internacionalização de empresas e as Estruturas 

Teóricas.

 

Fonte: Adaptado de Madeira (2009:128) 

 

 Cada teoria, abordagem ou enfoque incidem sobre um aspecto 

diferente de questões relativas ao processo de internacionalização e a 

taxonomia mostra essas distinções.  

 A competitividade internacional no nível de indústrias específicas 

depende do modelo diamante no seu país de origem para conseguirem 

configurações favoráveis no ambiente internacional (Porter, 1990). Nesta visão 

podemos destacar quatro determinantes que podem ser consideradas como 
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críticas: a) fator de condicionantes (com o foco na criação de fatores de produção 

avançadas); b) fator de demanda (com o foco na demanda total e sofisticação 

da demanda); c) Fator suporte da indústria (com foco na presença mundial ou 

com utilização de cluster) e d) a estrutura da estratégia e seu ambiente de 

rivalidade (onde a forte rivalidade e aprendizado rivaliza contra os atores na 

busca de inovação) (Cartwright, 1993; Dunning, 1996; Moon, Rugman, & 

Verbeke, 1998; A. M. Rugman & D'cruz, 1993; A. M. Rugman, van den Broeck, 

& Verbeke, 1995; A. M. Rugman & Verbeke, 1993a, 1993b).       

 Para as teorias que abordam a visão econômica, para a teoria da 

internalização, a estrutura da empresa é dotada de recursos e capacidades, 

podendo absorver as atividades que são dispendiosas se realizadas pelo 

mercado (Buckley & Casson, 1976; Rugman, 1980). Desta maneira, a empresa 

pode incidir sobre processos mais complexos, para que a absorção dos recursos 

e de conhecimento criados no exterior se transformem em competências 

essenciais para a organização (Barney, 1991), tornando o desenvolvimento das 

transações mais vantajosos para a empresa, do que se forem realizadas por 

empresas diferentes. 

 Este conceito é chamado de internalização e sua utilização é viável 

quando há a existência no ponto de equilíbrio entre os custos e benefícios 

recebidos, o que depende de diversos fatores como: (1) especificidade da 

indústria, que está relacionado ao produto, mercado tanto interno quanto externo 

e o relacionamento entre as escalas de produção interelacionadas; (2) 

especificidade da região a ser transferida a tecnologia, como distância 

geográfica e social; (3) característica política e fiscal do país envolvido; (4) a 

capacidade de gestão da empresa (Buckley & Casson, 1976). 

 Nos custos de transação, a empresa empreende sobre o mercado 

estrangeiro por meio de exportação dos produtos produzidos na matriz de 

origem, realizadas tanto na busca de informações como para o cumprimento de 

contratos (Williamson, 1975).   

 No paradigma eclético (OLI), considera como hipótese que a 

produção internacional pode ser mais comprometida e por meio de operações 

diretas ou de parcerias, ao invés de outras alternativas de servir esses mercados 

e que pode ser determinada pela configuração de três fatores que darão a 

percepção de vantagem para a empresa como: o primeiro é a vantagem 



30 
 

específica de propriedade (Hymer, 1960), identificado os efeitos do (Ownership-

specific), ou seja, o poder que a matriz adquire como vantagem na transmissão 

para outras filiais, neste caso, a empresa deve valer-se suas competências 

essenciais como diferencial para competir contra seus concorrentes. 

Competências estas advindas da matriz e transmitidas para as suas subsidiárias, 

como propriedade tecnológica, economia de escala, entre outros; o segundo é a 

atratividade local (Location), a localização pela vantagem comparativa que a 

empresa tem ao se instalar em locais privilegiados do ponto de vista da 

produção, da conquista de menores preços de mão-de-obra, do acesso de 

matérias-primas, menores custos de distribuição e comunicação, como forma de 

conquista de mercados, de incentivos governamentais e ou conhecimentos que 

irão inovar os processos ou produtos da empresa em terceiro a internalização 

(Internalizacion)  (Buckley & Casson, 1976; Rugman, 1981), o custo de 

implantação, ou seja, o investimento direto em uma filial com recursos próprios 

(Dunning, 1988). Empresas de países emergentes que adotarem esta última 

abordagem de Dunning, deverá enfrentar o desafio da manutenção da sua 

subsidiária no exterior.   

 Para as teorias que abordam a visão comportamental, a partir da 

década de 70, foi desenvolvida uma nova linha de pensamento sobre o processo 

de internacionalização de empresas, pesquisadores da universidade de Uppala 

na Suécia, sob influência dos estudos da teoria da firma, perceberam que os 

negócios internacionais poderiam ser conduzidos pelas teorias de 

comportamento organizacional e não somente pelas teorias econômicas, onde 

a ênfase recai sobre questões culturais, ambientais, características da 

organização e de seus administradores.  

 Tendo como processo de internacionalização o de “envolvimento 

gradual” com o mercado estrangeiro, que tem como base o acúmulo de 

conhecimento, e dão ênfase ao conceito de “distância psicológica” como fator de 

importância a ser considerada  (Johanson & Vahlne, 1977).  

 O caminho para a internacionalização pode ser sistematizado como 

resultado de uma decisão ou de um ciclo de eventos constituídos de ações 

evolutivas que contribuem para o passo seguinte, mostrando que a estrutura 

principal é dada pela distinção entre o estado e os aspectos de mudança da 

internacionalização (Johanson & Vahlne, 1977).  
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 Esses autores consideram o estado como recurso de atuação para os 

mercados estrangeiros e o comprometimento de conhecimento sobre os 

mercados estrangeiros e de operações. Os aspectos de mudança são decisões 

de comprometimento de recursos e performance das atividades de negócios 

correntes.  

 Um modelo com mecanismos básicos pode explanar todos os passos 

que poderiam ser usados na internacionalização das empresas e que, em muitos 

casos, a dinâmica de um modelo adequado. Em cada modelo pode se extrair 

uma decisão ou de um modo geral um ciclo de eventos que se constituem em 

informações para a decisão de um novo passo ou caminho a ser seguido 

(Johanson & Vahlne, 1977). Os aspectos que promovem as variáveis de 

internacionalização e o estado, pode ser dado pela estrutura principal da 

organização, o que direciona os esforços na direção de uma decisão que 

contemple a intenção de uma estratégia internacional.  

 

Figura 3 – Mecanismo básico de internacionalização – Estado e aspectos de 

mudança. 

 

Fonte: adaptado de (Johanson & Vahlne, 1977). 

 

 

 A internacionalização pode trazer frutos para a empresa-mãe, visto 

que as subsidiárias podem ser gerenciadas com objetivos estratégicos de 

ultrapassar as barreiras de simples duplicador de produtos da matriz (Birkinshaw, 

1996, 1997; Birkinshaw & Hood, 1998) e ganhar capacidades de conhecimento. 

Desta maneira o desenvolvimento e a difusão de vantagens específicas das 
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subsidiárias podem trazer benefícios tanto para a matriz como para outras 

subsidiárias irmãs.  

 Emergindo a questão das subsidiárias, podemos verificar que o 

processo do seu gerenciamento demanda decisões estratégicas que as fazem 

assumir “iniciativas” (Rugman & Verbeke, 2001) dentro do sistema 

organizacional, o que pode ganhar capacidades de conhecimento cada vez mais 

enraizada nos países onde estão estabelecidos que transmitem seu 

conhecimento no desenvolvimento de sistemas para a empresa (Cantwell, 1995; 

Florida, 1997; Kuemmerle, 1999; Shan & Song, 1997). 

 As subsidiárias  ao adquirir capacidades desenvolvem e conquistam 

competências e capacidades específicas (Rugman & Verbeke, 2001) que podem 

colaborar com a rede de conhecimento da organização, por isso é necessária 

uma estrutura organizacional para desenvolver e analisar qual é o estágio que 

se encontra a subsidiária para entender e o desenvolvimento do conhecimento 

para a difusão de processos.     

 Na década de 90 caracterizou-se no foco do gerenciamento das 

subsidiárias e na preocupação de elaborar a sofisticada classificação das 

subsidiárias (Birkinshaw & Hood, 1998; Taggart, 1998).  

 A viabilidade de implantação de uma operação no exterior só é viável 

quando a empresa supera o ponto de equilíbrio entre os custos (desvantagens 

de ser estrangeira) e benefícios (conhecimento local de demanda e contexto 

local), entretanto, segundo (Hymer, 1960), as imperfeições de mercado serão 

superadas pelas vantagens das capacidades específicas da empresa, frente as 

empresas locais.  

 As subsidiárias quando adquirem capacidades ganham uma 

vantagem competitiva para a matriz, o que pode, de acordo com estas 

capacidades, serem possíveis de serem classificadas (Rugman & Verbeke, 

2001), que apresenta diferentes posições, com abordagens em trabalhos de 

vários autores (Birkinshaw & Hood, 1998; Cantwell & Mudambi, 2005; Johnston 

& Paladino, 2007), da seguinte maneira: Capacidade Local – Fase em que a 

subsidiária adquire a permissão da matriz para modificar o produto a fim de 

adaptá-lo ao mercado local; Capacidade Específica – Fase em que a 

subsidiária conseguiu incorporar inovação ao produto por competência própria e 

a inovação pode ser transferida para a matriz e ou outras subsidiárias-irmãs e 
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Capacidade Não local – Momento em que a inovação realmente foi transferida 

para a matriz e ou outras subsidiárias-irmãs. 

 O ganho destas capacidades permite as subsidiárias transferi-las, ou 

seja, pode criar valor não somente para o mercado interno como para o mercado 

externo. Mesmo que estas capacidades possam sofrer variações em outros 

países (Hymer, 1960; Verbeke, 2013), uma vez que as vantagens das firmas são 

comparativas o benefício supera o custo de adaptação do produto no mercado 

e ser implantado. 

 As corporações multinacionais desde longa data são conceituadas 

como empresas onde suas vantagens competitivas são derivadas de suas 

habilidades de adquirir e utilizar seus conhecimentos além-fronteiras (P. 

Almeida, Song, & Grant, 2002; Gupta & Govindarajan, 2000; Kogut & Zander, 

1993; Mudambi, 2002), desta forma, a transferência de conhecimento permite 

ganhar mercado devido a implantação de produtos em outros países e, com o 

ganho de capacidades por parte da subsidiária (Rugman & Verbeke, 2001), flui 

seu conhecimento, tanto para a matriz como para outras subsidiárias da 

corporação. 

 O ganho de capacidade, por parte de uma subsidiária, seja para a 

empresa-mãe ou para sua subsidiária irmã, necessita se incorporar ao produto 

final ou intermediário, e em muitos casos, este conhecimento está inserido dentro 

do contexto local da subsidiária e portanto, de difícil transferência (Rugman & 

Verbeke, 2001). 

 O fluxo de transferência de capacidades das subsidiárias de empresas 

multinacionais cresceu consideravelmente nos últimos anos, o que nos remete 

a diversas definições e mensurações, mas os tópicos mais abordados são: as 

características das subsidiárias, o sucesso e eficácia do processo de 

transferência dessas capacidades e a qualidade do relacionamento com as 

redes (Michailova & Mustaffa, 2012). 

 Para a característica das subsidiárias, há a necessidade de explorar 

a estratégia e o funcionamento interno das empresas multinacionais, pois para 

que seja fonte de criação de valor (Mudambi & Navarra, 2004) é necessário que 

as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e o contínuo processo 

inovativo das empresas seja contínuo, pois é de conhecimento geral que são a 



34 
 

base sua da rentabilidade e expansão (Buckley, 2009; Buckley & Casson, 1976; 

Buckley & Casson, 2009; Casson, 1979). 

 A transferência de capacidade para ser efetivada deve seguir a alguns 

critérios: primeiramente, as capacidades adquiridas necessitam ser dotados de 

um diferencial de especialização capaz de superar não só o conhecimento 

técnico das demais partes da empresa, como se incorporar no processo 

produtivo sem grandes alterações de custo; segundo, este diferencial deve ser 

reconhecido como uma incorporação de um novo conceito produtivo pela 

administração e terceiro, após reconhecido a importância do diferencial, a 

disseminação efetiva do conhecimento dentro de toda a organização (Birkinshaw 

& Hood, 1998).    

 Na questão do relacionamento da rede, uma vez que as 

especificações do contexto têm impacto na extensão da transferência do 

conhecimento, (Andersson, Forsgren, & Holm, 2002) mostra que no âmbito da 

subsidiária duas formas de imersão na rede de relacionamentos, a imersão 

técnica, advindo pelo impacto positivo no papel da subsidiária no 

desenvolvimento de produtos ou processos produtivos e de negócios, através do 

relacionamento com clientes e ou fornecedores.  

 Completando a discussão, (Amatucci & Bernardes, 2008) acharam 

que a qualificação das subsidiárias das companhias multinacionais tradicionais 

localizadas em países emergentes relata para a evolução dos estágios de 

competitividade doméstica, desde os aspectos de diferenciação de uma 

subsidiária para outra, a consistência das condições domésticas em que operam, 

como treinamento da força de trabalho, volume do mercado interno e políticas 

de impostos.  

 Desta maneira, a empresa Embraer, ao se internacionalizar pode se 

apropriar de diversos recursos advindos dos países hospedeiros, pois suas 

subsidiárias ao adquirirem capacidades, podem transferi-las tanto para a matriz 

como para as subsidiárias irmãs, o que podemos chamar de transferência de 

conhecimento ou inovação reversa (Bezerra, Costa, Borini, & Junior, 2013), 

2013), que podem contribuir no processo de inovação dos seus produtos, 

serviços e até mesmo de mercado, atuando com a força de vendas junto a seus 

clientes. 
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2.1.3 Internacionalização de Países emergentes 

 

 

 No começo dos anos 1980, o termo “novos países industrializados” 

foram aplicados para poucos países Asiáticos e Latino Americanos, isto devido 

a generalizada liberalização e adoção de políticas baseadas em mercado pelos 

países desenvolvidos, este termo está renomeado como “países de economia 

emergente” (Hoskisson, Eden, Lau, & Wright, 2000). País de economia 

emergente pode ser definido como um país que satisfaz dois critérios: um rápido 

crescimento econômico e políticas de governo que favorece a liberalização 

econômica e adota o sistema de economia de mercado (Arnold & Quelch, 1998).   

 Brasil, iniciou seu rápido crescimento pela política que idealizou o 

processo de substituição de importações, o que permitiu que as empresas 

brasileiras tivessem ganho de conhecimento suficiente para sustentar a 

industrialização de suas empresas (Braga & Matesco, 1989), como a Embraer.     

Os países de economia emergentes podem aplicar estratégias que podem 

impactar nas empresas e mercado, porque governo e sociedade tem importância 

e influência nas decisões de caminhos e políticas para o desenvolvimento de 

suas economias (Arnold & Quelch, 1998)  

 No começo dos anos 1980, o termo “novos países industrializados’ foi 

ampliado para poucos “países asiáticos e Latino Americanos com rápido 

crescimento e liberalização” (Hoskisson et al., 2000). Por causa da liberalização 

generalizada e adoção de instrumento de política de mercado, o termo “novos 

países industrializados” tem agora uma colocação mais ampla como “economias 

de mercado emergentes”. Uma economia emergente pode ser definida como um 

país que satisfaz dois critérios: um rápido ritmo de desenvolvimento econômico 

e políticas governamentais favorecendo a liberalização e adoção de sistemas de 

livre mercado (Arnold & Quelch, 2012).  

 Três perspectivas podem esclarecer a evolução de “economias 

emergentes”: a teoria institucional é preeminente na ajuda do entendimento dos 

impactos nas estratégias das empresas, isto porque a influência do governo e a 

sociedade são mais fortes nas economias emergentes do que nas economias 
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em desenvolvimento. Como mercados desenvolvidos, custos de transação e por 

último a visão baseada em recursos são as mais importantes.  

 

i. A Perspectiva da Teoria Institucional (TI) – O poder Institucional afeta 

processos organizacionais e decisões de mercado (Coase, 1972; North, 

1990). As políticas econômicas institucionais focam na interação das 

instituições e empresas resultantes de imperfeições de mercados (Harris, 

Hunter, & Lewis, 1998). O campo institucional cria as regras do jogo que 

interage a estrutura humana na sociedade e as organizações são os 

jogadores que demarcam as regras formais e informais. O papel das 

instituições na economia é para reduzir os custos de transação e 

informação através da redução da incerteza e estabelecimento de uma 

estrutura estável que facilite as interações. Como visão interna de um país 

de economia emergente, não é possível descartar a força institucional do 

país, pois se a empresa desprezar o poder do Estado, pode sucumbir 

suas estratégias de entrada no país hospedeiro. Como exemplo, sob 

certas circunstâncias institucionais, a estratégia baseada em preços 

baixos em um país pode ser considerada antiético em um país, sob 

outras circunstâncias, a estratégia de liderança baseada em preços 

baixos pode ser ilegal (Mike, Sunny, Brian, & Hao, 2009). As empresas 

que quiserem se aventurar além das suas fronteiras devem se preocupar 

com o aspecto institucional do país em questão, até por razões óbvias 

como legislação, problemas trabalhistas ou concorrencial.   

ii. A Perspectiva do Custo de Transação (CT) – O custo de transação é 

aplicado nas estratégias das empresas que tem como objetivo o rápido 

desenvolvimento e transações econômicas. Nesta perspectiva a empresa 

procurará dentre as inúmeras alternativas, aquela que lhe proporcionará 

o menor custo de implantação e manutenção de sua subsidiária no 

exterior. (Williamson, 1975) relata que no custo de transação sempre 

ocorre de uma transferência de um determinado bem através de uma 

interface tecnologicamente divisível, e tais custos se derivam de dois 

pressupostos básicos: a primeira pela noção de racionalidade limitada de 

quem toma as decisões pela empresa (incapacidade humana de prever, 

no momento da negociação, de prever as possíveis situações que podem 
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ocorrer no decorrer do trabalho) e a existência de comportamento que de 

pessoas que tem interesses na transação (que possibilita informações 

privilegiadas).     

iii. A Perspectiva da Visão baseada em Recursos (VBR) – Para (Haugstad, 

1999) este tópico reuni várias visões distintas que podem se associar 

como: visão baseada em recursos, onde se destacam (Grant, 1991; 

Peteraf, 1993); competências essenciais, (Prahalad & Hamel, 1990), 

capacidades dinâmicas com (Teece & Pisano, 1994). Há o pressuposto 

de que a cooperação que envolve as diferentes empresas, onde cada 

unidade tem um conjunto específico de competências e recursos, é capaz 

de sobressair estes atributos nos produtos que coloca no mercado.  

 

  Desde a década de 1980, a dinâmica competitiva da economia 

Brasileira tem mudado substancialmente, com aumentos e declínios na 

participação de mercado de relevantes segmentos como maquinas elétricas e 

instrumentos, com exceção nas áreas de aeronáutica, equipamentos de 

telecomunicações e equipamentos de distribuição de energia elétrica, bens de 

capital, que permitiram empresas brasileiras no patamar de competição com 

empresas estrangeiras (Furtado, 1963). 

 Este avanço das empresas e economia brasileira permitiram ao país 

condições que se adequam com as características de países emergentes e a 

Embraer, com o passar dos anos, se constituiu numa empresa nacional de 

grandes proporções e a sua internacionalização é uma realidade. Qualquer que 

seja o modelo de internacionalização, sua adoção se fez necessária até mesmo 

pela característica do seu produto. 
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2.2 Inovação 

 

 

 A expansão das empresas multinacionais nas últimas três décadas 

pressupõe uma mudança no processo de internacionalização, principalmente na 

compreensão de conceitos como o de "vantagem competitiva" que, como 

demonstram (Cantwell & Narula, 2001; Dunning, 2004)  , não se restringe mais 

apenas aos produtos e tecnologias, mas inclui a rapidez com que a inovação 

acontece em termos de novos produtos, sua distribuição e divulgação nos 

mercados.  

 Contudo, ao abordar o conceito de inovação nos deparamos com uma 

infinidade de afirmações e interpretações que fogem da essência científica do 

termo. De acordo com (Parolin, 2003), inovação pode ser compreendida como o 

valor econômico gerado pela nova ideia, pois esta só existe verdadeiramente se 

encontrar o mercado (Ribault, Martinet, Lebidois, Bigotte, & Gonçalves, 1995). 

Este conceito é compartilhado por (Betz, 1993),p.4) “(...) inovação é a introdução 

de um produto, processo ou serviço novo no mercado. (...) resulta de uma 

exploração comercial do conhecimento no mercado”. A proposta de associar 

inovação a condição econômica, no entanto, não é recente. Na década de 60 

(Schumpeter, 1961) a inovação se apresentava em um processo que constituía 

três fases: viabilidade da ideia, exploração comercial e propagação; de forma 

que todo o processo pudesse ser compreendido como um ciclo sistêmico de 

geração e produção de conhecimento aplicado. 

 Em (Neely & Hii, 1998) desenvolveram uma revisão de literatura sobre 

o tema inovação e afirmaram:  

 

Os valores criados por inovações são frequentemente manifestados 
em novas formas de fazer as coisas ou novos produtos e processos 
que contribuam para aumentar a riqueza da empresa. Quando se 
considera uma empresa como um conjunto de recursos, habilidades e 
competências, então o efeito da inovação é transformar as 
capacidades internas, tornando-a mais adaptativa, mais apta para 
aprender e para explorar novas ideias. Este diferencial de flexibilidade 
é fundamental frente às mudanças das condições de mercado. Por 
isso, a inovação aumenta a competitividade da empresa (Neely & Hii, 
1998), p. 5).  
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 Os autores tratam a inovação de forma mais ampla e complexa dentro 

da empresa, considerando recursos, habilidades e competências. Para 

transformar as capacidades internas e tomar a empresa mais adaptativa para 

aprender e explorar novas ideias, a criação e adoção de práticas gerenciais se 

fazem necessárias.  

 A partir disso, é possível elencar quatro tipos de inovações (OCDE, 

1997), que geram transformações na atividade empresarial: inovações de 

produtos, inovações de processo, inovações organizacionais e inovações de 

marketing. As inovações de produto envolvem mudanças significativas nas 

potencialidades de produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente 

novos e aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. Inovações de 

processo representam mudanças significativas nos métodos de produção e de 

distribuição. As inovações organizacionais referem-se à implementação de 

novos métodos organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, 

na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa. As 

inovações de marketing envolvem a implementação de novos métodos de 

marketing, incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na 

promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de 

preços de bens e de serviços.  

 As inovações podem ser ainda de ordem incremental ou radical. As 

incrementais são resultantes do aprimoramento técnicos de base contínua, já as 

radicais são as que produzem um grande impacto econômico ou mercado lógico 

(Andreassi, 1999).  

 Complementar a esse pensamento, (Frankel, 1990) afirma que a 

inovação é, algumas vezes, induzida por fatores exógenos tais como: nova 

demanda, falta de tecnologias competitivas, necessidade por tecnologias 

substitutas, normas governamentais que reduzem a competição ou uso de 

outras tecnologias, restrições na disponibilidade ou uso de informações 

requeridas para ou por tecnologias competitivas. A inovação não está 

usualmente restrita a um produto ou processo particular. As inovações em 

produto podem requerer inovações em processos e vice-versa. Além disso, 

ambas podem demandar inovações em serviços para serem efetivamente 

aplicadas. A afirmação do autor remete para a necessidade de constante 

comunicação com o mercado, onde é indispensável conhecer a demanda e 
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prospectar novas oportunidades e necessidades ainda não percebidas no 

contexto global.  

 Neste sentido, a relação entre a internacionalização e inovação 

tornou-se o diapasão do mercado para regular o sucesso das organizações, bem 

como, a sobrevivência das mesmas no âmbito global, seja por intermédio da 

renovação de seus produtos/serviços, sistemas e processos, ou para garantir 

sua adaptabilidade no mercado por meio de competência chave: a inovação 

empresarial. 

 Tal competência pode ser explicada a partir dos estudos de (Pavitt, 

1980), que define seis características fundamentais para a geração de empresas 

inovadoras: compromisso com a inovação (incorporar a inovação no dia a dia da 

gestão, fazendo-a elemento estratégico de diferencial competitivo); inovação 

como tarefa de toda a empresa (inovação é o resultado do equilíbrio das diversas 

áreas e funções existentes, ou seja, um ambiente de convergência); atenção 

despendida ao mercado (o alcance externo é fator essencial para a aproximação 

das empresas junto aos seus parceiros comerciais, que envolvem desde a 

compreensão das necessidades dos clientes, como os serviços do pós-venda); 

desenvolvimento do produto (a inovação se aplica ao processo de P&D do 

produto, de forma a minimizar os problemas gerados da produção piloto ao 

produto final, e maximizar os resultados esperados de acordo com o planejado); 

a quinta característica proposta por Pavitt aborda a comunicação e suas 

interfaces (gerar relacionamentos com públicos estratégicos é condição de 

sobrevivência para empresas inovadoras, pois é por meio da comunicação, seja 

interna e externa, que se promove cooperações eficazes); por último o autor 

aborda as habilidades gerenciais e profissionalismo (neste aspecto se explora a 

influência das práticas gerenciais sobre a capacidade de inovação da empresa). 

 Em complemento aos estudos de (Pavitt, 1980; Tidd, Pavitt, & 

Bessant, 2001), p.305-337), trabalham dez componentes que caracterizam a 

empresa inovadora, os quais transcendem os aspectos ligados a estrutura, e 

reforçam os componentes integrados a construção de um ambiente de inovação, 

são eles: liderança e visão compartilhada, adequação estrutural, indivíduos 

chave, efetividade em grupos de trabalho, desenvolvimento pessoal continuado, 

comunicação estratégica, gestão para inovação, foco no cliente, ambiente 

criativo e aprendizagem organizacional. Com base nos estudos apresentados, é 
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possível identificar nas empresas atuais os componentes que as tornam 

competitivas para o mercado global. 

 Além disso, o ritmo acelerado das inovações tecnológicas que 

ocorrem no ambiente competitivo, impacta fortemente o desempenho das 

empresas globais, requerendo-lhes maneiras mais eficazes de conquistar e 

sustentar vantagens competitivas sobre seus concorrentes. A dinâmica 

competitiva dos mercados em que essas empresas atuam exige delas 

excelência na condução de suas operações, em razão das rigorosas 

características das demandas e a crucial necessidade de administração eficiente 

dos recursos organizacionais.  

 Neste contexto, é evidente o papel da inovação como indutora de 

escala e escopo na produção e desenvolvimento empresarial. Inovação, 

portanto, significa a criação de novos valores e novas satisfações para o cliente, 

desde que seja percebida como novo produto, serviço ou processo e seja 

adotada pelo cliente (Deming, 1986). Caracteriza-se por um processo contínuo 

e não em simples episódios que abrangem a resolução de diversos tipos de 

problemas e que são afetados pela natureza do contexto institucional em que 

elas nascem e crescem (Druker, 1995; Figueiredo, 2009; KIM & Mauborgne, 

2005; Kobs, dos Reis, & de Carvalho, 2008; McDonald, 2001; Rogers, 1995; 

Schumpeter, 1984).   

 Mais especificamente com relação às inovações de produto e 

processo, os projetos (Wheelwright & Clark, 1992) propõem que o 

desenvolvimento pode ser classificados nas seguintes categorias: (i) projetos de 

P&D/desenvolvimento avançado, (ii) projetos de aliança ou em parceria, (iii) 

projetos incrementais ou derivativos, (iv) projetos de ruptura ou radicais e (v) 

projetos de plataforma ou de próxima geração.  

 O desenvolvimento de novos produtos envolve os esforços da 

organização para criar e introduzir uma nova oferta no mercado. A partir das 

definições propostas por (Clark & Fujimoto, 1991; Loch & Kavadias, 2008; Ulrich 

& Eppinger; Wheelwright & Clark, 1992) sugerem que o desenvolvimento de 

novos produtos compreende tanto as atividades organizacionais que conduzem 

a uma série de ofertas de produtos novos ou modificados, incluindo geração e 

seleção de oportunidades e sua transformação em produtos ou serviços a serem 

ofertados aos clientes, quanto o aprimoramento do processo de 
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desenvolvimento de novos produtos.  

 Destaca-se a grande importância do desenvolvimento de novos 

produtos para a competitividade da organização (Brown & Eisenhardt, 1995; 

Calantone & Cooper, 1981; Clark & Fujimoto, 1991; Lim, Sharkey, & Heinrichs, 

2006; Ofek, 2008; Souder, Sherman, & Souder, 1994; Utterback, 1994), e 

assinala-se que a inovação de processo também desempenha um papel 

estratégico fundamental, podendo assim ser considerada uma fonte de 

vantagem competitiva, pois a organização pode executar atividades que seus 

concorrentes não conseguem executar ou pode conduzir tais atividades de 

maneira muito mais eficiente do que eles (Tidd et al., 2001).  

 (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, 2004a, 2004b) ressaltam que o 

desenvolvimento de novos produtos é considerado um dos mais arriscados 

empreendimentos que a corporação moderna conduz, em razão da combinação 

dos elevados valores investidos com as taxas anormais de fracasso desses 

projetos. Para (Cooper & Kleinschmidt, 2007), não é suficiente que um processo 

de desenvolvimento de novos produtos seja formal: ele deve ser de alta 

qualidade, possuir uma estratégia clara e visível, ter pessoas e recursos 

financeiros suficientes, além de um orçamento de P&D apropriado. 

Complementarmente, (Cooper & Schindler, 2008) sugerem que a produtividade 

em inovação de produto pode ser maximizada por meio de um conjunto de 

princípios que envolvem (i) o foco no cliente, (ii) o front-end loaded, (iii) o 

desenvolvimento espiral, (iv) uma abordagem holística conduzida por times 

cross-funcionais eficazes, (v) métricas, responsabilidade e aperfeiçoamento 

contínuo, (vi) foco e gestão eficaz do portfólio e (vii) um processo stage-gate 

mais enxuto.  

 Alguns autores relatam que os projetos de tecnologia pertencem a 

uma categoria especial de projetos de desenvolvimento cuja entrega envolve 

novo conhecimento, nova tecnologia, nova capacidade técnica ou nova 

plataforma tecnológica (Cooper, Schindler, & Sun, 2006). Outros definem o 

desenvolvimento de nova tecnologia como o processo pelo qual as ideias são 

transformadas em base tecnológica ou plataforma tecnológica (Sheasley, 2000). 

Dessa forma, o gerenciamento de tecnologia pode ser entendido como um 

campo interdisciplinar que integra a ciência natural, a engenharia e a gestão do 

conhecimento e das práticas (Khalil, 2000).  
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 Tecnologias não se transformam automaticamente em produtos, 

portanto, necessitam ser desenvolvidas até que se viabilize sua comercialização, 

o que requer um processo eficiente tanto de avaliação e preparação dessas 

novas tecnologias, quanto de sua incorporação aos novos produtos (Eldred & 

McGrath, 1997).  

 O estudo de (Molina-Palma, 2004) nos aponta a complexidade do 

processo de inovação dentro de uma indústria e, consequentemente, dentro das 

empresas se considerarmos estas como os elementos que compõem a indústria.  

 
(...) o processo de inovação nas indústrias é caracterizado pela sua 
natureza intangível e a complexidade deste processo ainda não é 
suficientemente compreendida. O tempo envolvido na inovação 
tecnológica representa um problema complexo e se constitui num 
desafio significativo uma vez que existe um descompasso entre o 
surgimento de uma oportunidade de negócio e a clareza das 
informações que temos sobre essas oportunidades. A gestão da 
capacidade de inovação está centrada na gestão do conhecimento 
relevante de modo tal que sejam percebidos os fracos sinais das 
oportunidades existentes antes que outras empresas reconheçam 
essa oportunidade (Molina-Palma, 2004).. 57).  

 
 

 Ressalta-se, entre as várias formas de caracterização e 

desenvolvimento da inovação, a adoção de diferentes práticas gerenciais que 

possam contribuir, facilitar e estimular a geração de inovação. Estas práticas são 

criadas ou adotadas fora do ambiente de P&D e podem ser também fonte de 

estímulo e promoção de inovação em outras áreas funcionais da empresa.  

 Frente a isso, com a concorrência globalizada e intensificada, gerar 

inovações passou a ter fundamental importância para o sucesso de empresas, 

nações e localidades, em detrimento da competitividade exploratória de baixos 

salários ou predatória por uso intenso dos recursos naturais (Lastres & 

Cassiolato, 2003). Neste sentido, existem vários tipos de mudanças em seus 

métodos de trabalho que as empresas podem adotar, tais como como o uso de 

fatores de produção e os tipos de resultados que aumentam sua produtividade e 

desempenho comercial.  

 As mudanças ocorridas em decorrência das evoluções tecnológicas e 

organizacionais imprimiram um novo padrão comportamental na economia 

global. Concomitantemente, as graves crises macroeconômicas que 

determinaram o fim do "golden age" do capitalismo ocidental e que atingiram 

com maior rigor as economias periféricas, ao colocar em xeque as políticas de 
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cunho keynesianas, interromperam as trajetórias bem-sucedidas em vários 

setores e segmentos, incluindo o complexo setor aeronáutico, em particular o 

brasileiro, objeto de estudo deste trabalho.  

 O padrão de concorrência da indústria aeronáutica está centrado na 

contínua e crescente introdução de inovações, particularmente tecnológicas 

(Dosi, 2006), p. 40). Contudo, a mudança técnica não ocorre por acaso, não é 

aleatória. Na maioria das vezes, ela avança de maneira cumulativa, baseando-

se nas inovações realizadas anteriormente (Dosi, 2006). 

 A viabilidade da retomada de uma trajetória eficiente, por parte do 

setor aeronáutico brasileiro, implica em uma reflexão que modifica de maneira 

significativa os padrões pré-estabelecidos pelo mercado global. Desta forma, o 

esforço em interpretar e analisar a Embraer como estudo de caso, exige a 

interpretação de vários fatores, dentre eles: a evolução do setor, o nível de 

capacidade dos fornecedores e as políticas que viabilizaram a construção de 

sistema de inovação com características distintas, e que operam de forma 

estratégica.  

 

2.3 O Problema da Inovação do Brasil 

 

 Somente após a II Grande Guerra Mundial que o Governo Brasileiro 

focou de forma explícita a ciência e a tecnologia, centrada na construção de uma 

infra-estrutura institucional para o desenvolvimento do recurso humano (Baer, da 

Fonseca, & Guilhoto, 1987). 

 Nos governos, segundo de Getúlio Vargas (1951 – 1954) e Juscelino 

Kubitschek (1956 – 1960) foi caracterizado pelo aumento industrial tanto para o 

setor industrial como no setor agrícola.  

 Kubitschek, com seu plano de metas, teve como objetivo a indústria 

de base e apoio à infra-estrutura, que foi construído sobre projetos de energia, 

transporte, aço, refino de petróleo, química e petroquímica, bens de capital, 

automobilismo e farmacêutico, e a chave para o desenvolvimento foi a facilidade 

de entrada de subsidiárias de empresas estrangeiras e investidores no Brasil 

(Braga & Matesco, 1989). 

 O passo importante em direção à ciência e tecnologia foi a criação do 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em 1951 para promover a pesquisa em 
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todas as áreas, e um dos seus principais objetivos, foi articulada e presidida pelo 

General Álvaro Aberto da Mota Silva de 1951 a 1955 e preparou o Brasil para 

usar seus recursos minerais para a produção de energia atômica (Baer et al., 

1987). 

 A ênfase na ciência e tecnologia durante este período foi também uma 

questão de prestígio nacional, e muitas ações foram dirigidas pelos militares, que 

tinha um contexto de polarização do pós-guerra. Muitos militares receberam 

treinamento nos Estados Unidos e voltaram para transmitir a importância de uma 

forte base tecnológica com base para o poder militar (Cardoso, 1988). 

 Neste período foram criadas várias instituições para armar as Forças 

Armadas, possibilitando montar o Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) em 

1947, que culminou na EMBRAER, ajudando a desenvolver a indústria 

aeronáutica brasileira (Cardoso, 1988).   

 O período militar focou no seu primeiro e segundo mandato de governo 

(1964 – 1971) na reestruturação econômica, introduzindo reformas econômicas 

com objetivo de crescimento. Mesmo sem repasses significativos, um passo em 

direção à pesquisa e tecnologia foi dado com a criação dos fundos de 

financiamento como: FUNTEC, FINAME e FINEP (Cardoso, 1988).  

 Entre 1968-1969 o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) 

definiu políticas explícitas para a ciência e tecnologia em âmbito federal. O PED 

propôs a criação do Sistema Nacional do Desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia (SNDCT) dos planos básicos de ciência e Tecnologia que expôs 

detalhadamente a previsões das ações no Fundo Nacional de desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar o SNDCT (Cardoso, 1988). 

 Desde a criação do SNDCT, três planos básicos foram emitidos, 

cobrindo os períodos 1973 – 1985. O Primeiro Plano Básico do Desenvolvimento 

da Ciência e Tecnologia (I PBDCT 1973-1974), programado para incrementar o 

volume de recursos do sistema de tecnologia para o fortalecimento do FNDCT e 

outros mecanismos de financiamento. O Segundo Plano (II PBDCT 1975-1979) 

estabeleceu prioridades que foram incluídas no desenvolvimento de novas 

tecnologias, com pesquisas em recursos de energia não-convencionais, 

atividades espaciais, e oceanografia. Na área de pesquisa básica, teve ênfase 

no desenvolvimento do recurso humano, através do Plano Nacional de Pós-

Graduação, observado também a crescente presença das multinacionais     e o 
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enfraquecimento das empresas nacionais como obstáculo ao desenvolvimento 

da tecnologia local (Braga & Matesco, 1989). 

 O Terceiro Plano Básico da Ciência e Tecnologia (III PBDCT 1980-

1985), apontou a expansão do volume de recursos do sistema de tecnologia 

reforçando a capacidade tecnológica das empresas nacionais. O que o difere 

dos planos anteriores, está na forma de programas, projetos, e atividades 

prioritárias, estabelecidas como um pacote de diretrizes, no intuito de orientar as 

ações tanto do setor público como privado (Cardoso, 1988). 

 Na área industrial, a realização de maior importância foi a criação da 

Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), o primeiro setor de ciência e tecnologia 

atrelado ao Ministério da Indústria e Comércio (MIC) em 1972, que apoiaram 

várias atividades como: (1) realização de programas de pesquisa e 

desenvolvimento através de seus próprios institutos; (2) financiamento de 

desenvolvimento tecnológico nas empresas públicas e privadas; (3) suprimento 

de informação tecnológicas para as empresas; (4) administração do sistema de 

direitos de propriedade intelectual e regulação da transferência de tecnologia 

através do instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI); (5) ação como 

secretário executivo do Conselho Nacional de Metrologia (CONMETRO). 

 Por um panorama geral, o período militar pode ser caracterizado como 

um momento o qual o seu planejamento para o sistema tecnológico foi 

estabelecido com uma forte tendência para o desenvolvimento institucional. O 

primeiro governo militar, representada por uma facção mais liberal das forças 

armadas. Os três governos militares subsequentes, representada por tendências 

nacionalistas, com maior preocupação com questões de soberania e autonomia, 

e que direcionaram atenção para as áreas que fortalecessem a capacidade 

nacional tecnológica, tanto na área militar como nas áreas estratégicas nacional 

como: informática, telecomunicações, aviação, energia nuclear e defesa 

industrial (Cardoso, 1988). 

 O governo militar, com o objetivo de sustentar o crescimento 

industrial e econômico baseado na força do mercado interno e nas exportações, 

tendo como evidência o investimento na agricultura, especificamente na agro 

tecnologia, cria a agencia governamental Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), em 26 de abril de 1973, que tem como objetivo e 
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desenvolvimento de tecnologias, conhecimentos e informações técnico-

científicas voltadas para a agricultura e pecuária brasileira (EMBRAPA, 2001). 

 A EMBRAPA está atrelada ao Ministério da Agricultura, com larga 

autonomia administrativa e financeira, com o compromisso de: (1) elevar a 

pesquisa nas empresas e instituições, (2) universidades, (3) setor privado e (4) 

ser somada às 40 instituições de pesquisa em todo o mundo que com a 

EMBRAPA aumentaria a cooperação tecnológica (EMBRAPA, 2001). 

 A EMBRAPA executa seus programas de pesquisa através das 

estações nacionais de pesquisas instaladas em seis centros regionais, que se 

concentra a coordenação de pesquisa em problemas específicos de regiões 

agroecológicos onde eles estão localizados; vinte e um centros nacional de 

pesquisa agropecuária, que trabalham com temas multidisciplinares, com 

prioridade nos programas  com foco em problemas agronômicos e sistema de 

produção para cada tipo de cultura agrícola; e oito centros estaduais de 

pesquisa, que são responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico de culturas 

agrícolas regionais e nacionais, incorporando e adaptando o conhecimento 

adquirido nos locais adequados para a produção da tecnologia adquirida 

(EMBRAPA 2001). 

  Para suportar todos esses programas de pesquisa, a EMBRAPA conta 

com vários centros especiais de serviço: Centro de Pesquisa Genética e 

Biotecnologia (CENARGEN), Serviço de Pesquisa e Conservação do Solo 

(SNLCS), Serviço de Produção de Sementes básicas (SPSB), Centro 

Tecnológico de Alimento agroindustrial (CTAA), Centro nacional de Proteção de 

Plantas e Ambiente (CNPDA), Centro nacional de Irrigação e Drenagem (CNPA) 

e do Centro Nacional de Pesquisa Biológica de Solo (CNPBS). 

 Foi através da EMBRAPA que se conseguiu o sucesso na expansão 

da produção agrícola em áreas de solos menos férteis, sendo introduzidas 

culturas como algodão, tabaco, café, arroz e várias outras, e a difusão destes 

resultados, tem atingido produtores em diversas regiões brasileiras. Muitas 

dessas pesquisas tecnológicas precisam ser adaptadas e trabalhadas em 

fazendas piloto e depois de alcançado o desenvolvimento esperado, são 

difundidos em pequena ou média escala para os produtores regionais, através 

de pessoal especializado no ensinamento das novas técnicas aos fazendeiros 

da região (Cassiolato & Lastres, 2005). 



48 
 

 Com o início do governo civil no Brasil, o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) foi criado e assumiu o controle da área de sistema e 

tecnologia, incluindo o STI e a EMBRAPA, concluindo com a responsabilidade 

direta sobre somente três agencias principais: o CNPq, com o gerenciamento e 

controle da rede nacional dos institutos de pesquisa, da FINEP e SEI. 

Subsequentemente, adquiriu o controle sobre o Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT), bem como os diversos institutos especializados (Cassiolato & Szapiro, 

2002). 

 Com a criação do MCT, foram estabelecidas claras prioridades. Regras 

foram direcionadas para a expansão da infraestrutura na ciência e tecnologia, 

principalmente sobre o desenvolvimento do recurso humano.  

 O trabalho de inovação e difusão do conhecimento não são tarefas 

fácies, e muitas vezes, alcançar o sucesso neste campo passa por etapas, que 

por vários momentos deve-se retomar pesquisas partindo do início, o que onera 

ainda mais o resultado da pesquisa final. Contudo, ressaltar o expressivo caso 

de uma empresa do governo brasileiro, que cultiva a pesquisa na sua 

infraestrutura operacional, é o caso da EMBRAER.   

 A EMBRAER progrediu sob subsídio e proteção do governo e se 

transformou em uma empresa dinâmica que compete em âmbito internacional. 

A empresa também tem sido competente no relacionamento de pesquisa nas 

instituições privadas e universidades tanto como na obtenção de conhecimento 

como financiamento proveniente do FINEP. A EMBRAER tem seu foco 

direcionado para o mercado internacional, o que recebe resultados expressivos 

através do desenvolvimento de baixo custo dos seus produtos. Com o 

desenvolvimento de uma produção em escala, incorporando novas tecnologias, 

trocas tecnológicas com seus diversos fornecedores e atendendo seus clientes 

com prazos de produção desejáveis, ganha a cada dia, parcelas de mercado, o 

que garante sua participação acima de trinta por cento da fatia do mercado que 

participa.  
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2.4 Como o Brasil se encontra em termos de Inovação 

 

  

 A inovação é um instrumento segundo a qual, trata-se de um processo 

que se inicia com a gestão do conhecimento, passa pelo desenvolvimento 

tecnológico aplicado para a obtenção de potenciais produtos, objetivando um 

aumento do valor agregado, ou seja, através da geração de novos produtos, 

processos e ou serviços que agreguem valor ao correspondente setor produtivo 

(Reis & Carvalho, 2002). 

 A inovação tecnológica tem sido reconhecida por diversos autores no 

mundo como o motor da chamada “Nova Economia” (Moreira, de Almeida, de 

Matheus Cota, & Sbragia, 2007), pois em uma economia sólida, a inovação 

tecnológica deve ser resultado de um ambiente que produz ciência de ponta que 

influencia o setor produtivo, seja de forma direta ou indireta. 

 Contudo, é verificado que o modelo de desenvolvimento brasileiro 

pouco criou condições e estímulos para que as empresas desenvolvessem tais 

setores em suas estruturas (Matias-Pereira & Kruglianskas, 2005), por isso, 

essas distorções estão refletidas na produção científica no Brasil, o que podemos 

constatar é que a produção científica não consegue interagir, de maneira 

adequada, com o setor produtivo, tornando-nos pouco competitivos tanto no 

mercado interno como no externo.   

  A indústria brasileira que investe parte de seu faturamento em 

pesquisa e desenvolvimento, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA) chega a 33%. Para aumentar o número de 

empresas que investem em P&D de novos produtos, bem como preparar o país 

para uma concorrência internacional, o governo federal lançou a nova Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Eletrônico (PINTEC) em 31 de março de 

2005, e é um programa de desenvolvimento que engloba: apoio financeiro, 

tecnológico, logístico, estrutural e comercial, com direito a inovação e visão de 

futuro (Ferraz, Kupfer, & Haguenauer, 1995). 

 Este programa contempla 57 medidas e que estão sob atuação direta 

do MCT, que têm como eixo central a inovação. Contudo, por ser um programa 

governamental, novas medidas podem ser incorporadas por meio de ações 

integradas com o setor privado e a comunidade científica. 
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 A Lei de inovação busca atingir os seguintes objetivos: 

1. Atividades de incubação proporcionadas pelas instituições Científicas e 

Tecnológicas – ICTs, compartilhando seus laboratórios, equipamentos, 

instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas de 

pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, mesmo 

para as empresas de grande porte (artigo 4, incisos I e II). 

2. Participação minoritária de empresas públicas nacionais no capital de 

empresa provada visando o desenvolvimento de projetos científicos ou 

tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovador (artigo 5), 

sendo que a propriedade intelectual sobre os resultados pertencerá às 

instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva 

participação (parágrafo único, do artigo 5). 

3. A faculdade das Instituições de Ciência e tecnologia – ICTs celebrarem 

contratos de transferência de tecnologia e licenciamento visando 

exploração da criação por elas desenvolvida (artigo 6). 

4. Que a União, as ICTs e as agências de fomento promovam e incentivem 

o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas 

nacionais e em entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos 

voltados para atividades de pesquisa, mediante a concessão de recursos 

financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem ajustados 

em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, para atender prioridades da política 

industrial e tecnologia nacional (artigo19). 

5. Concessão de recursos financeiros sob a forma de subvenção econômica 

com recursos do FNDCT (parágrafos 3,4 e 5 do artigo 19). 

6. Contratação de empresas e entidades privadas de pesquisa tecnológica 

pelos órgãos e entidades da administração pública, em matéria de 

interesse público (artigo 20). 

7. Que as agências de fomento promovam, por meio de programas 

específicos, ações de estímulo à inovação nas micro e pequenas 

empresas inclusive mediante extensão tecnológica realizada pelas ICTs 

(artigo 21). 

8. Autorização para instituição de fundos mútuos de investimento em 

empresas cuja atividade principal seja a inovação (artigo 23).   
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 Conforme publicação denominada Relatório de Gestão do MCT (BRASIL, 

2007), tem como destaque o estreitamento das relações com o Congresso 

Nacional, que contribuiu para a criação da Frente Plurissetorial em Defesa da 

Ciência e Tecnologia, a qual refletiu de forma determinante para a aprovação de 

Projetos de Lei e de Medidas Provisórias que demarcaram novos horizontes para 

a ciência brasileira, a saber:   

 

• Lei de Inovação, nº. 10.973 (BRASIL, 2005), de 02/12/2004: estimula a 

pesquisa e o desenvolvimento de novos processos e produtos na empresa 

privada, a partir da integração de esforços entre universidades, instituições de 

pesquisa e empresas de base tecnológica, anteriormente dificultada pela 

ausência de legislação que a regulamentasse. Favorece a contratação de 

pesquisadores pelas empresas; 

• Lei de Informática, nº. 11.077, de 30/12/2004: no bojo da reforma tributária 

aprovada pelo Congresso Nacional em 2004, foram prorrogados, até 2019, os 

benefícios fiscais para a capacitação do setor da tecnologia da informação, 

favorecendo os investimentos em P&D nas empresas de informática. O decreto 

que regulamentou a lei, publicado em setembro de 2006, prevê que as empresas 

habilitadas à isenção de até 95% do IPI terão de investir, em contrapartida, o 

equivalente a 5% sobre o faturamento com vendas no mercado interno, 

excluídos os tributos, de bens de informática incentivados. O decreto também 

regulariza o pagamento de débitos anteriores em P&D das empresas e dispõe 

sobre a exclusividade de empresas nacionais nos pregões do governo federal 

para compras no setor; 

• Lei do Bem, nº. 11.196, de 21/11/2005: incentiva o processo de inovação na 

empresa privada, entre outras medidas ao permitir a redução de 50% do IPI 

incidente sobre equipamentos importados para P&D; 

• Lei de Biossegurança, nº. 11.105, de 23/05/2005: regulamentou o 

funcionamento do Conselho Nacional de Biotecnologia, abrindo amplas 

possibilidades para a pesquisa científica e tecnológica nesse importante campo, 

entre elas os estudos com células-tronco embrionárias, até então proibidos no 

País; 
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• Lei de Regulamentação do FNDCT, nº. 8.172, de 18/01/1991: a legislação 

prevê que o FNDCT – o principal instrumento para financiamento da pesquisa 

científica no País – será administrado por um conselho diretor e observará um 

cronograma de descontingenciamento de seus recursos, antigas reivindicações 

das comunidades acadêmica e científica. O Projeto de Lei foi encaminhado ao 

Congresso Nacional no final de 2006. 

 Implementada a partir do final da década de 1990, a política dos 

fundos setoriais representou uma reforma crucial no sistema de apoio à CT&I. À 

época em que os primeiros fundos foram instituídos, o sistema apresentava 

crescente escassez de recursos e operava com profundas assimetrias, como a 

baixa participação do setor produtivo privado nos recursos disponíveis para 

pesquisa no setor público, reduzidos esforços de pesquisa e inovação nas 

empresas (Pacheco, 2003), e a crônica falta de interação do sistema produtivo 

com a infra-estrutura pública de apoio tecnológico, contribuindo, 

consequentemente, para a baixa competitividade industrial (Ferraz et al., 1995). 

  A Embraer progrediu protegida e subsidiada com recursos financeiros 

da FINEP, até sua privatização, o que procurou outras fontes de financiamento 

devido a sua política de diversificação de modelos para a aviação comercial de 

curta e médias distâncias.  

 
 

2.4.1 Políticas 

 

 O desenvolvimento tecnológico, mesmo durante o auge do 

neoliberalismo, sempre teve intervenção do Estado, e este tem como premissa 

básica o desenvolvimento de processos produtivos e tecnológico, para a 

expansão de setores estratégicos e para a dinâmica estrutural, mesmo que 

essas políticas fossem camufladas por imperativos estratégico-militares 

(Cassiolato & Lastres, 2005). 

 Em um país, que tem uma economia sólida, a inovação tecnológica 

deve ser resultado de um ambiente que produz ciência de ponta a exerce 

influência direta e indiretamente o setor produtivo, especialmente por meio dos 

setores de pesquisa e desenvolvimento gerados pela capacidade das empresas 

(Matias-Pereira & Kruglianskas, 2005). O governo passa a ter participação 
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importante no que tange à inovação, uma vez que pode criar ambiente favorável 

à criação de soluções inovadoras para o mercado tanto interno como externo. 

 A Lei de Inovação Tecnológica (LIT) inserida no Brasil tem como 

demarcações conceituais os arranjos normativos que estão contidas no Capítulo 

I do texto. O Capítulo II trata da promoção à construção de um ambiente de 

inovação, proporcionando a interação entre as entidades de pesquisa e a 

iniciativa privada. Pode-se destacar, a sinergia para viabilização de empresas 

emergentes, por meio do processo de incubação, e a colaboração com empresas 

solidificadas. O Capítulo III está direcionado para a promoção de estímulos para 

a participação das entidades públicas de pesquisa no processo de inovação e 

se atenta na definição das normas que permitam a transferência e o 

licenciamento de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa públicos 

do País para o setor produtivo nacional (Matias-Pereira & Kruglianskas, 2005). 

 Nesse aspecto, a legislação está organizada em torno de três eixos: a 

criação de um ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades, 

institutos tecnológicos e empresas – o estímulo à participação de instituições de 

ciência e tecnologia no processo de inovação (Matias-Pereira & Kruglianskas, 

2005), e ao colocar a inovação como foco principal, a Lei de Inovação 

Tecnológica reconhece que é necessário realizar mais que C&T e P&D, é 

necessário incorporar a inovação em novos produtos e processos ou melhorar 

os produtos já existentes a fim de competir nos mercados, tanto nacional como 

internacional. 

 Para alavancar os instrumentos desta lei, foi criada a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), pelo governo federal, e sua 

função é de articular ações e estratégias da política industrial por meio do apoio 

ao desenvolvimento do processo de inovação e do fomento à competitividade do 

setor produtivo e está composta pelos órgãos do Poder Executivo (ministérios 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e Tecnologia e 

Casa Civil, por exemplo), da sociedade civil (Sebrae, Apex-Brasil e 

Confederação Nacional da Indústria) e da iniciativa privada. Além disso, o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) já está trabalhando em um projeto de 

lei criando regime fiscal favorável à inovação (Matias-Pereira & Kruglianskas, 

2005). 
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2.4.2 Incentivos 

 

 A trajetória em busca pela inovação é uma atividade trabalhosa que 

apresenta altos custos e riscos, contudo, pode ser transformado em grandes 

retornos financeiros e benefícios para a empresa, a indústria e o país, por isso, 

este tipo de atividade está entre aquelas que em geral se credenciam para 

receber estímulos dos governos através das políticas públicas (Pacheco & 

Corder, 2010) 

 A existência de mecanismos adequados ao financiamento de ações 

e políticas é um requisito fundamental para o sucesso de uma política nacional 

de C,T&I. É necessário também, que os agentes e instituições atuantes no 

sistema saibam como e quando acessar tais mecanismos, viabilizando seus 

projetos e ações (MCT, 2004). 

 Uma coordenação nacional estratégica que integre essas diferentes 

políticas em uma estrutura coesa deve ser prioridade máxima para o governo 

brasileiro, neste sentido, o apoio, por exemplo, ao desenvolvimento somente da 

ciência ou somente da tecnologia não são suficientes para a criação de um 

círculo virtuoso de geração de inovações (Pacheco & Corder, 2010). 

 Dada a instabilidade das fontes de recursos, a criação dos fundos 

setoriais – instituídos por meio de leis federais de iniciativa do MCT – buscou 

ampliar as fontes de financiamento não reembolsáveis, por meio de vinculações 

dos recursos arrecadados ao Orçamento da União, direcionados 

especificamente à CT&I. Após a implementação do primeiro fundo, em 1999, 

Fundo Setorial de Petróleo e Gás (CT-Petro), a criação dos demais fundos 

setoriais ganhou impulso com a aprovação, pelo Congresso Nacional, de 14 

outros fundos em 2000/2001, e, em 2004, do Fundo para o Setor de Transporte 

Aquaviário e de Construção Naval (MCT, 2004).  

  Os objetivos principais dos fundos setoriais são: garantir a ampliação 

e a estabilidade de recursos financeiros para P&D; impulsionar os investimentos 

privados em pesquisa e inovação; fomentar parcerias entre as universidades, as 

instituições de pesquisa e o setor produtivo; e assegurar a continuidade dos 

investimentos em P&D nos setores privatizados ou abertos aos investimentos 

privados na década de 1990. A gestão compartilhada na definição das linhas de 

atuação dos diversos fundos, por meio da participação de representantes do 
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governo, da comunidade científica e do setor privado nos respectivos Comitês 

Gestores dos fundos, representou outro avanço do modelo de fundos setoriais 

ao permitir a coordenação e a articulação dos diversos atores – públicos e 

privados – na administração do apoio à política científica e tecnológica (Pereira, 

2005). 

  As receitas dos fundos setoriais são alocadas ao orçamento do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e aplicadas pela 

Finep (que atua como Secretaria Executiva dos Fundos) e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

 O Fundo Verde-Amarelo (FVA) constitui a principal fonte de recursos 

para o apoio à inovação nas micro e pequenas empresas (MPEs), por meio do 

Programa de Estímulo à Interação Universidade–Empresa para o Apoio à 

Inovação, e do Programa Inovação para a Competitividade, ambos instituídos no 

âmbito do FNDCT. As linhas de atuação do FVA no apoio às MPEs contidas na 

regulamentação dos dois programas (Decreto nº 4.195/2002) são: 

a) No âmbito do Programa de Estímulo à Interação Universidade–

Empresa: (i) a promoção da inovação tecnológica nas micro e pequenas 

empresas; (ii) o apoio ao surgimento e à consolidação de incubadoras e 

de parques tecnológicos; e (iii) o apoio à organização e à consolidação de 

aglomerados produtivos locais.  

b) No âmbito do Programa de Inovação para a Competitividade: (i) 

equalização dos encargos financeiros em linhas de financiamento à 

inovação da Finep; (ii) participação minoritária no capital de 

microempresas e de pequenas empresas de base tecnológica, e em 

fundos de investimentos, por intermédio da Finep, conforme os arts. 2º e 

17 do Decreto nº 4.195/2002 e Portaria MCT nº 887/2005.  

 

Quadro 1: Fundos Setoriais, objetivos e origens de recursos (destaque para o 

CT – Aeroespacial) 

Fundo Setorial Objetivo Origem dos recursos 

CT-Petro – Fundo setorial 
de petróleo e gás natural. 
Lei 9.487/97. 

Desenvolvimento setorial 
através de P&D e 
qualificação de recursos 
humanos. 

25% dos valores de royalties que 
ultrapassem 5% da produção de 
petróleo e gás natural. 
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CT-Energia – Fundo 
setorial para energia. Lei 
9.921/00. 

Desenvolvimento setorial 
através de P&D. 

0,75% a 1% sobre o faturamento 
líquido de Empresas 
concessionárias de geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica. 

FVA-Fundo Verde 
Amarelo. Lei 10.168/00. 

Fomento para cooperação 
tecnológica entre 
Universidade, Institutos de 
Pesquisa e Empresas. 

50% da Contribuição de 
Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE, cuja 
arrecadação advém da 
incidência de alíquota de 10% 
sobre a remessa de recursos ao 
exterior para pagamento de 
assistência técnica, royalties, 
serviços técnicos especializados 
ou profissionais; 43% da receita 
estimada do IPI incidente sobre 
os bens e produtos beneficiados 
pelos incentivos fiscais da Lei de 
Informática. 

CT-Infra. Fundo para 
infraestrutura. 
Lei 10.197/01. 

Subsidio para o manutenção 
e Modernização de 
infraestrutura tecnológica 
das Universidades Públicas 
e Centros/Institutos Públicos 
de Pesquisa para melhorar a 
competitividade do setor 
produtivo. 

20% dos recursos destinados a 
cada Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

CT-Aeronáutico. Fundo 
para o setor 
aeronáutico. Lei 
10.168/00. 

Estimular investimentos 
em P&D no setor com 
vistas a garantir a 
competitividade nos 
mercados interno e 
externo, buscando a 
capacitação cientifica e 
tecnológica na área de 
engenharia aeronáutica, 
eletrônica e mecânica, 
promover a difusão de 
novas tecnologias, a 
atualização tecnológica da 
indústria brasileira e maior 
atração de investimentos 
internacionais para o 
setor. 

7,5% da Contribuição de 
Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE, cuja 
arrecadação advém da 
incidência de alíquota de 
10% sobre a remessa de 
recursos ao exterior para 
pagamento de assistência 
técnica, royalties, serviços 
técnicos especializados ou 
profissionais. 

Fonte: MCT (http://www.mct.gov.br/Fontes/Fundos/info/geral.htm) 

 

 Aprimorando os avanços da Lei de Inovação, foi promulgada, em 

2005, a Lei 11.196 substituída, em 2007, pela Lei 11.487, o qual ficou conhecida 

como Lei do Bem. Esta Lei permite a autorização da utilização automática de 

benefícios fiscais no investimento em P&D pelas empresas, que se enquadram 

nas exigências, sem necessidade de pedido formal (MCT, 2004), o que contribui 

na agilização e ampliação do estímulo aos investimentos em atividades 

inovativas.  

http://www.mct.gov.br/Fontes/Fundos/info/geral.htm
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 A Lei estipula no regime especial de tributação e incentivos fiscais às 

empresas: dedução do imposto de renda e da contribuição sobre lucro líquido de 

dispêndios com P&D (60%–100%), redução do imposto sobre produtos 

industriais na compra de máquina e equipamentos para P&D (50%), subvenção 

econômica através de bolsas para pesquisadores nas empresas e isenção da 

Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE) para pagamento de 

depósito de patentes (MCT, 2004). 

 Para alavancar o objetivo de mudança do patamar tecnológico 

brasileiro, o Plano de Aceleração do Crescimento da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (PAC de C,T&I) foi lançado em 2007, com estimativa dos objetivos a 

serem executadas e serem alcançados no período entre 2007 e 2010. O escopo 

do Plano é articular cinco políticas e programas (Plano de Aceleração do 

Crescimento e Infra-Estrutura, PITCE, Política de Desenvolvimento da 

Agropecuária, Plano de Desenvolvimento da Saúde e o Plano de 

Desenvolvimento da Educação) que permitem à concretização da política 

econômica e ao crescimento econômico do País.  

 Quatro prioridades estratégicas gerais estão inseridas no plano e 

estão subdivididas em 21 linhas de ação como: a) Expansão e consolidação do 

Sistema Nacional de C,T&I: com ações para concretização institucional, 

formação e capacitação de recursos humanos e infra-estrutura e financiamento 

da pesquisa de ciência e tecnologia (C&T); b) Ascensão da inovação tecnológica 

nas empresas: tem como finalidade o estabelecimento de instrumentos de 

estímulo, fomento e suporte à inovação tecnológica que tenham condições 

diferenciadas, que atendam às necessidades específicas das grandes 

empresas, das médias e pequenas empresas e das start-ups de incubadoras de 

empresas e parques tecnológicos; c) Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P,D&I) em áreas estratégicas: constitui 12 áreas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional que receberão grande estímulo para pesquisa; d) 

C,T&I para o desenvolvimento social: visa estimular a inserção e difusão da C&T 

na sociedade com melhoria do ensino, popularização da C,T&I na sociedade e 

uso de tecnologias para o desenvolvimento social (Braga & Matesco, 1989). 

 A nova política industrial no Brasil lançada em 2008, a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP), com a finalidade de sustentar o crescimento 

econômico, melhorar os investimentos nas áreas produtivas. Institui-se em 25 
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setores prioritários e apoiados em três grandes programas: a) Programas para 

fortalecer a competitividade: Bens de Capital Seriados, Bens de Capital sob 

Encomenda, Complexo Automotivo, Complex Serviços, Construção Civil, Couro, 

Calçados e Artefatos, Indústria Aeronáutica, Indústria Naval, Madeira e Móveis, 

Plásticos, Sistema Agroindustrial, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos; b) 

Programas mobilizadores em áreas estratégicas: Nanotecnologia, Biotecnologia, 

Complexo da Defesa, Complexo Industrial da Saúde, Energia, Tecnologias de 

Informação e Comunicação; e c) Programas para consolidar e expandir a 

liderança: Celulose, Mineração, Siderurgia, Indústria Têxtil, Confecções e 

Carnes (Braga & Matesco, 1989). 

 O desafio principal da PDP é a ampliação da capacidade de oferta no 

País, resguardar o vigor do balanço de pagamentos, melhorar a aptidão de 

inovação e fortalecer as micro e pequenas empresas (MPEs). Foram 

estabelecidas quatro macrometas para serem alcançadas até 2010, aumento da 

taxa de investimento, ampliação da participação das exportações brasileiras no 

comércio mundial, elevação do dispêndio em P&D e ampliação do número de 

MPEs exportadoras, além das metas por programas específicos (Braga & 

Matesco, 1989). 

 O PDP tem ações e estão subdivididas em três níveis de atuação: a) 

Ações sistêmicas: focadas no conjunto da estrutura produtiva; b) Destaques 

estratégicos: assuntos de política pública para o desenvolvimento produtivo do 

País no longo prazo, quais sejam, regionalização, MPEs, exportações, 

integração com América Latina e África e produção sustentável; e c) Programas 

estruturantes para sistemas produtivos: orientados por objetivos estratégicos 

tendo por referência a diversidade da estrutura produtiva doméstica (Braga & 

Matesco, 1989). 

 Adicionado as políticas e programas iniciados no início dos anos 2000, 

a concepção de dois órgãos do governo robustecem suas atuações no intuito do 

desenvolvimento industrial e da inovação no país. A Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) com a incumbência de agenciar a 

ampliação industrial e tecnológico brasileiro, por meio do aumento da 

competitividade e da inovação (Braga & Matesco, 1989). 
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 O PDP tem como objetivo articular e promover a execução da Política 

Industrial em interação com os diversos órgãos públicos que se soma com a 

iniciativa privada e trabalha como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Industrial (CNDI) e do Comitê Nacional de Biotecnologia. 

Desenvolve cinco macroprogramas que movimentam e agrupam instituições de 

financiamento, representativas, acadêmicas, privadas e governamentais, 

colaborando para a elaboração de estratégias que superar o atual patamar de 

competitividade da indústria por meio da inovação, com foco na disseminação 

transversal de novas tecnologias e na inserção internacional das empresas 

brasileiras (Braga & Matesco, 1989).  

 A ABDI possui seis eixos de atuação: articulação público-privada, 

programas estratégicos setoriais, inteligência competitiva, opções estratégicas e 

portadoras de futuro, mobilização e capacitação para inovação e 

desenvolvimento industrial, e inserção externa (Miranda & Mirra, 2012; Rianse, 

2008). 

 O segundo órgão é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE) que atua na promoção e realização de estudos e pesquisas prospectivas 

na área de C&T e suas relações com setores produtivos; na avaliação de 

estratégias e de impactos econômicos e sociais das políticas, programas e 

projetos científicos e tecnológicos; na difusão de informações, experiências e 

projetos à sociedade; na promoção de interlocução, articulação e interação dos 

setores de C&T e produtivo; no desenvolvimento de atividades de  suporte 

técnico e logístico a instituições públicas e privadas e na prestação de serviços 

relacionado à sua área de atuação (CGEE, 2008). 

 A globalização mudou a estrutura da economia internacional, trazendo 

consigo oportunidades para as economias emergentes não apenas para serem 

produtores de bens tecnológicos de nicho, mas também para serem geradores 

de conhecimentos (M. F. de Oliveira, da Costa, & dos Santos Pereira, 2012). 

 O Brasil dispõe de um quadro complexo de incentivos fiscais 

destinados a inovação e a pesquisa tecnológica. As principais leis para esta 

atividade são: 

a) Lei nº 4506/64, sobre o Imposto que recai sobre as Rendas e Proventos 

de qualquer Natureza. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou 

naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, 
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administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagens da 

receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas 

operacionais; 

 

b) Decreto-Lei nº 756/1969, dispõe sobre despesas operacionais com 

pesquisas de recursos naturais na área da Amazônia dedutíveis do IRPJ; 

 

c) Lei nº 8.010/90, isenta ou reduz os impostos de importação (II) e o imposto 

sobre produtos industrializados (IPI) para bens destinados à pesquisa 

científica e tecnológica; 

 

d) Lei nº 8.032/90, amplia o foco da lei nº 8.010/90 ao possibilitar a redução 

de tributação para material de consumo destinado a atividade de pesquisa 

tecnológica; 

 

e) Lei nº 8.248/91, destaca – i) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

isenção até 1999 dos produtos fabricados de acordo com as regras do 

Processo Produtivo Básico, ii) Imposto de Renda (IR), dedução de até 

50% das despesas em atividades de P&D do IR (este incentivo foi 

revogado em 1997), iii) Capitalização – dedução de 1% do IR devido, na 

compra de ações novas de empresas brasileiras de capital nacional no 

setor de TI (este incentivo foi revogado em dezembro de 1997), iv) 

Preferência nas compras governamentais, em condições equivalentes de 

técnica e preço, o governo dá preferência para bens e serviços 

desenvolvidos e produzidos no país; 

 

f) Lei nº 8.661/93, dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação 

tecnológica da indústria e da agropecuária através do Programas de 

Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas de 

Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA; 

 

g) Lei nº 9.532/97, concede uma redução de cinquenta por cento da alíquota 

do Imposto sobre Produtos Industrializados, prevista na Tabela de 

Incidência do IPI, incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e 
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instrumentos, bem assim sobre os acessórios sobressalentes e 

ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao 

desenvolvimento tecnológico; 

 

h) Lei nº 10.176/01, sobre a capacitação e competitividade do setor de 

tecnologia da informação; 

 

i) Lei nº 10.332/01, modificou a sistemática de funcionamento do Fundo 

Verde Amarelo. A Lei afirma: “A proposta orçamentária anual da União 

destinará ao Programa de estímulo à Interação Universidade-Empresa 

para Apoio à Inovação (Fundo Verde Amarelo), recursos não inferiores ao 

equivalente a 43% da receita estimada sobre os bens e produtos 

beneficiados com incentivos fiscais previstos na Lei nº 10.176/01” 63. E 

determina que estes recursos sejam destinados a: i) equalizar encargos 

financeiros das operações de redito à inovação tecnológica (FINEP), ii) 

participar no capital de microempresas e pequenas empresas de base 

tecnológica e fundos de investimento (FINEP), iii) subvencionar empresas 

que executam PDTI/PDTA, iv) dar liquidez aos investimentos privados em 

fundos de investimento em empresas de base tecnológica (FINEP); 

 

j) Lei nº 10.637/02, dispõem que as pessoas jurídicas poderão deduzir do 

lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 

as despesas operacionais relativas aos dispêndios realizados com 

pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de 

produtos (incluindo depósitos de patentes no país e no exterior); 

 

k) Lei nº 10.664/03, diz respeito sobre a capacitação e competitividade do 

setor de tecnologia da informação; 

 

l) Lei nº 10.973/04, viabilizar a inovação através de formas de subvenção 

ao setor privado, utilizando recursos das programações especificas do 

FNDCT. 

m) Lei 8.666/93, esta Lei regulamenta e institui normas para licitações e 

contratos públicos (Pacheco, 2004, pg19). 
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2.5 O Sistema de Inovação Nacional Brasileiro 

  

  O Brasil vem promovendo reformas, desde o final dos anos 1990 nas 

suas políticas de apoio à inovação. O apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CT&I) é constituída por uma nova legislação, pautada principalmente, pelos 

Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, pela “Lei de Inovação” (Lei nº 

10.973/2004) e Lei de incentivos fiscais à inovação e à exportação (Lei nº 

11.196/2005), o qual englobam outros dispositivos legais, e que têm por objetivo 

o estímulo de promover processos mais intensivos de modernização tecnológica 

nas organizações e criar um ambiente de parceria e cooperação entre os 

agentes públicos da área de ciência e tecnologia e o setor produtivo (Cassiolato 

& Lastres, 2005). 

 A criação de uma política pautada nos fundos setoriais concebeu uma 

melhoria para o sistema de apoio à CT&I. No momento em que os primeiros 

fundos foram organizados, se deparava com uma crescente escassez de 

recursos no sistema e operava com profundas distorções, como a pouca 

participação do setor produtivo privado nos recursos disponíveis para pesquisa 

do setor público, baixos esforços de pesquisa e inovação nas empresas 

(Pacheco, 2003), e a intensiva falta de parceria do sistema produtivo com a infra-

estrutura pública de apoio tecnológico, o que acaba contribuindo, para a baixa 

competitividade industrial (Ferraz et al., 1995). 

 A criação dos fundos setoriais – instituídos por meio de leis federais 

de iniciativa do MCT, foi a solução para a instabilidade das fontes de recursos, o 

que permitiu a ampliação das fontes de financiamento não reembolsáveis, 

através de vinculações dos recursos arrecadados ao Orçamento da União, que 

tem como ação especifica, direcioná-lo à CT&I. Em 1999 foi implantado o 

primeiro fundo, Fundo Setorial de Petróleo e Gás (CT-Petro), o que proporcionou 

a criação dos demais fundos setoriais com a aprovação, pelo Congresso 

Nacional, de 14 outros fundos em 2000/2001, e, em 2004, do Fundo para o Setor 

de Transporte Aquaviário e de Construção Naval (Cardoso, 1988).  

 As receitas dos fundos proveem de diversas fontes, das quais as 

principais são: (i) parcela dos royalties incidentes sobre a produção de petróleo 

e gás natural; (ii) contribuições das empresas sobre os resultados da exploração 

de recursos naturais pertencentes à União, como mineração e energia elétrica; 
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(iii) 0,5% do faturamento das empresas beneficiadas pela Lei de Informática; e 

(iv) Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre 

as remessas ao exterior para pagamento de royalties, assistência técnica e 

serviços técnicos, com alíquota de 10% (Guimarães, 2006).  

 Os fundos setoriais têm como objetivos principais: sustentar o 

aumento da estabilidade dos recursos financeiros para o P&D; viabilizar os 

investimentos privados em pesquisa e inovação; promover parcerias entre as 

universidades, as instituições de pesquisa e o setor produtivo; e garantir o fluxo 

dos investimentos em P&D nos setores privatizados ou abertos aos 

investimentos privados na década de 1990 (Pereira, 2005).  

 A atuação dos diversos fundos criados tem como característica 

própria, uma gestão compartilhada nas linhas de atuação, por meio da 

participação de representantes do governo, da comunidade científica e do setor 

privado nos respectivos Comitês Gestores dos fundos, o que contribuiu para o 

avanço do modelo de fundos setoriais ao permitir a coordenação e a articulação 

dos diversos atores – públicos e privados – na administração do apoio à política 

científica e tecnológica (Pereira, 2005). 

  As receitas dos fundos setoriais são alocadas ao orçamento do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e aplicadas pela 

Finep (que atua como Secretaria Executiva dos Fundos) e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Existem 

atualmente dezesseis fundos em operação, dos quais, dois não vinculam seus 

recursos a aplicações setoriais: o Fundo de Infra-Estrutura (CT-Infra), voltado à 

implantação e à recuperação da infra-estrutura das instituições de ciência e 

tecnologia públicas, e o Fundo Verde-Amarelo (FVA).  

 O FVA compõe a fonte principal de recursos para o apoio à inovação 

nas micro e pequenas empresas (MPEs), por intermédio do Programa de 

Estímulo à Interação Universidade–Empresa para o Apoio à Inovação, e do 

Programa Inovação para a Competitividade, ambos instituídos no âmbito do 

FNDCT. 

 Os focos de atuação do FVA no apoio às MPEs contidas na 

regulamentação dos dois programas (Decreto nº 4.195/2002) são: 

a) No âmbito do Programa de Estímulo à Interação Universidade–Empresa: 

(i) a promoção da inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas; 
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(ii) o apoio ao surgimento e à consolidação de incubadoras e de parques 

tecnológicos; e (iii) o apoio à organização e à consolidação de 

aglomerados produtivos locais.  

b) No âmbito do Programa de Inovação para a Competitividade: (i) 

equalização dos encargos financeiros em linhas de financiamento à 

inovação da Finep; (ii) participação minoritária no capital de 

microempresas e de pequenas empresas de base tecnológica, e em 

fundos de investimentos, por intermédio da Finep, conforme os arts. 2º e 

17 do Decreto nº 4.195/2002 e Portaria MCT nº 887/2005.  

 Os normativos citados constituem fontes de recursos para diversas 

ações do MCT/Finep, tais como os programas de financiamento Pró-Inovação e 

Juro Zero, e o apoio a fundos de capital empreendedor e a incubadoras de 

empresas. Também os demais fundos setoriais são fontes de recursos para 

diversos programas e ações, fomentando diversas formas de parceria entre 

instituições de C&T e empresas privadas, conforme descrito na seção 35 

(Pereira, 2005). 

 

 

2.6 O ITA e o CTA na Inovação Brasileira 

 

 A Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, Embraer, foi fundada em 

1969, no qual tinha o regime militar como governo. Era a concretização de um 

antigo projeto de militares da Aeronáutica de constituir uma indústria aeronáutica 

no país. Esse projeto estratégico dos oficiais da Força Aérea Brasileira estava 

ligado à problemática da Segurança Nacional e relacionava-se com o amplo 

engajamento dos militares no processo político brasileiro (Forjaz, 2005). 

 É bem verdade que a bibliografia oficial apresenta o processo histórico 

que antecede a Embraer que é a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

(ITA), como fruto do interesse e obstinação de algumas personalidades, 

sobretudo o Marechal-do- Ar Casimiro Montenegro Filho. Este entendimento é 

compartilhado nos documentos oficiais da Aeronáutica Brasileira, que são 

compostos pelos: Plano de criação do Centro de Pesquisa Aeroespacial (CTA); 

documentos oficiais da Comissão de Organização do Centro Técnico de 
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Aeronáutica (COCTA); e os Livros do Histórico Analítico do Centro Técnico de 

Aeronáutica (EMBRAER, 2006). 

 Embora não negue a importância da determinação do Marechal 

Casimiro neste processo, é importante inserir este processo na conjuntura 

internacional do segundo pós-guerra, quando a ciência e a tecnologia ganharam 

status de estratégia militar e de defesa e o mundo encontrava-se dividido em 

dois polos de influência. Por ser um país cuja característica capitalista e ter uma 

situação à parte dos países desenvolvidos, a concepção de uma indústria 

estratégica, isto se falando de uma indústria aeronáutica, onde a tecnologia foi 

pesquisada e desenvolvida no próprio país é, aos olhos de muitos, um ponto de 

incompreensão muito grande. Uma explicação para o processo pode ser definida 

como uma estratégia de cooptação norte-americana e, neste caso vale destacar 

que a EMBRAER sempre foi produtora de aviões de pequeno e médio porte, 

sendo que nunca foi concorrente da gigante norte-americana: a Boeing (Oliveira, 

2004). 

 O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) foi concebido após a 

Segunda Grande Guerra, sendo os militares seus mentores, tendo buscado para 

a sua construção o modelo norte-americano do "Massachussets Institute of 

Technology” (MIT), o qual partiu um convite para o chefe do Departamento de 

Aeronáutica daquele instituto, o Prof. Richard H. Smith para montar um plano de 

criação de uma instituição nos moldes do MIT no Brasil. Este Plano foi 

apresentado para o Ministro da Aeronáutica em novembro de 1945 (EMBRAER, 

2006). 

 O “Plano Smith” como era chamado era extenso, com muitos 

detalhes, cuja proposta era uma composição de ensino diferente dos Cursos 

Universitários que já existiam no Brasil. Isto se devia pela preocupação da 

aplicação prática, dos conhecimentos recebidos na criação de resultados. Não 

se deve esquecer que seu início, conforme o modelo norte-americano, a sua 

integração com a indústria já era uma realidade, e os seus integrantes tinham 

orgulho disso. Até mesmo o nome da escola: Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica era razão de orgulho. Ao contrário do que poderia sugerir uma 

análise daqueles que veem a tecnologia como algo inferior à produção de 

“ciência básica”, seus pares de estudo e formandos nunca se viram como 
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tecnólogos, inclusive por que formam-se engenheiros, veem-se como produtores 

de tecnologia, que leva à inovação e desenvolvimento (Oliveira, 2004). 

 O ITA se consolidou como uma escola a havia a realização na 

integração com a pesquisa e relacionamento com a indústria, onde se tornou um 

modelo de ensino tido como referência nacional. Seus projetos, muitos deles, 

alcançaram repercussão nacional, consolidando soluções produtivas para o 

setor privado, consolidando assim seu nome em todo território nacional como 

escola de excelência de conhecimento. 

 Não ficando muito atrás, o CTA – Centro Técnico de Aeronáutica, sob 

a liderança do então major Ozires Silva, não poupou esforços da sua equipe, 

dentro do Instituto de Pesquisas e desenvolvimento (IPD/PAR), subdivisões do 

CTA dirigiram a concepção do avião  Bandeirante” (EMBRAER, 2006).  

 A ideologia do governo militar orientava o novo projeto nacional, a 

ideia de implantar uma visão de “Brasil potência”, que teve como base na 

detenção de tecnologias industriais, energéticas e militares (M. F. Pereira, 2007), 

com estratégias principais centradas no tripé: implantação da fronteira científico-

tecnológica, com localização entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

para a instalação de setores estratégicos como a produção bélica, aeronáutica; 

rápida integração de todo território nacional, por construção de rodovias, redes 

de telecomunicação e aeroportos e a projeção do país no espaço internacional, 

com consequência direta na modernização de sistemas produtivos, de 

comunicações e de infraestruturas territoriais.   

 Em torno dos anos 1960, era evidente a intenção da diminuição no 

número de cidades a ser atendidas pelo transporte aéreo. Quando do final da 

Segunda Guerra Mundial, a maioria das cidades brasileiras tinham atendimento 

pelos aviões cuja procedência vinda dos Estados Unidos, em particular, o já 

famoso avião Douglas DC-3. A predileção por este tipo de aparelho vinha da sua 

característica de pouso em pistas de curta extensão ou em pista de terra, com 

capacidade de transportar até 30 passageiros e com pouca ou nenhuma 

infraestrutura de apoio à navegação. Dessa maneira, o Brasil diminuiu 

drasticamente o atendimento das cidades por meio aéreo, que por volta dos anos 

1960 chegando ao atendimento de 120 cidades, deixando o atendimento anterior 

que era de 360 cidades a serem atendidas por aviões. Esta foi a ocasião certa 

para o grupo do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) do CTA propor a 



67 
 

preparação de um projeto de um avião bimotor, turboélice, cuja capacidade de 

transporte em torno de 20 passageiros e com o poder de operação nas 

condições adversas, tanto de condições climáticas como nas pistas de pouso 

que podem ser de asfalto, grama ou de terra, que são uma realidade na grande 

maioria das cidades brasileiras (EMBRAER, 2006).  

 Esta equipe tinha como formação exclusiva, os técnicos recém-

formados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com o comando de 

Ozires Silva, com a titulação na época de major da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Embora a descrença fosse uma constante, o Ministério da Aeronáutica 

formalizou ao IPD em 1964 um relatório que fosse descrito a viabilidade de uma 

linha de produção de bimotores turboélice de transporte a de ser criada no Brasil. 

Este estudo de viabilidade tinha uma intenção clara do Ministério da aeronáutica 

no sentido de concretizar dois objetivos básicos: ter a capacidade de projeto de 

um avião, e que este fosse um de um design moderno, contudo que fosse fácil 

de ser operada e o mais importante, que pudesse comportar uma programação 

de construção em série no Brasil; sendo assim, possível poder atuar com uma 

aeronave versátil para equipar a Força Aérea Brasileira, bem adaptada às 

condições do nosso território nacional. Esta equipe a qual foi formada teve, em 

sua fase inicial, que analisar as propostas de fábricas estrangeiras, que tinham 

intenção de fabricar seus modelos aqui no Brasil. Propostas estas da Fokker com 

o seu modelo F-27, o Hawker Siddeley HS-748, o Dart Herald e o Convair 580. 

A conclusão deste estudo foi que os modelos estudados não atendiam a 

necessidade brasileira por terem capacidade acima da nossa necessidade e 

mais, eram complexos demais para a capacidade industrial brasileira. Fizeram o 

estudo de um outro modelo, o Broussard, contudo este modelo se revelou 

capacidade abaixo do esperado além de não agregar conhecimento por ser 

rústico demais. A resposta para este impasse foi a proposta de projetar um  

modelo com características intermediárias às estudas, cujo projeto de cunho 

nacional (EMBRAER, 2006). 

 No decorrer de 1965, o famoso construtor de aviões, o engenheiro 

francês Max Holste, esteve em visita ao Brasil, aproveitando sua estada, o diretor 

do IPD, Engenheiro Ozires Silva, que tinha pouco mais de 30 anos de idade, o 

procurou com a intenção de colocá-lo a par dos planos de projetar e construir 

um bimotor nacional. Max Holste foi levado de carro da cidade de São Paulo 
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para a cidade de São José dos Campos pelos José Carlos Neiva, empresário e 

sócio da Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva, e seu sócio Joseph Kovacs, 

participante do projeto do treinador T-25 Universal. Apesar do francês não ter 

esperanças na credibilidade da capacidade industrial brasileira, ele procurou 

conhecer as reais possibilidades do CTA. Após sua análise apresentou a 

proposta que que o seu projeto, a aeronave bimotor Broussard Major, um modelo 

de asa alta com força propulsora a pistão, pudesse ser produzida no Brasil sob 

licença. (EMBRAER, 2006).  

 Percebendo o conhecimento dos brasileiros, se entusiasmou e 

acabou sendo parte integrante do projeto do bimotor brasileiro, compondo um 

time de alto gabarito em território nacional. O alto comando da Força Aérea 

Brasileira teve que ser convencido que a participação do francês Holste tinha 

amplitude apenas de coordenação para que a equipe brasileira pudesse 

modernizar os aparelhos de sua frota, não tendo nenhuma participação técnica 

sobre o projeto de um novo avião. Independentemente da atuação de Holste, o 

trabalho conjunto teve como resultado o projeto do bimotor IPD-6504, de design 

e projeto simples: um turboélice, construído de metal, de asa baixa, com trem de 

pouso escamotiável em forma de triciclo, que podia decolar com peso máximo 

de cerca de 4.500 kg, e que carregava dois motores turboélice Pratt & Whitney 

Canada PT6A-20 (EMBRAER, 2006). 

 Dessa maneira, o Centro Tecnológico Aeroespacial tem ligação direta 

na origem da Embraer, que para compor sua linha de produção, trouxe sua 

equipe de engenheiros que projetou o bimotor Bandeirante, e a partir daí, 

aumentou a família de produtos da empresa como o planador Urupema, o avião 

Ipanema e o jato de combate Xavante (EMBRAER, 2006). A Embraer teve 

participação importante para a Força aérea Brasileira (FAB), no que tange a 

modernização dos equipamentos, pois operava aviões obsoletos, procedentes 

de restos da Segunda Guerra Mundial, que era necessário despender mais 

dinheiro para poder deixá-los em condições de uso bem como para armá-los 

para atender às nossas necessidades. 

 O Bandeirante também impôs sua marca na modernização da FAB 

como avião de transporte e ligação, calibração de sistemas de aeroportos e 

patrulha marítima e a modernização da FAB teve continuidade em projetos 

subsequentes da Embraer (Oliveira, 2004), culminando nas primeiras 
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exportações para o Uruguai em 1975, Chile em 1976 e África em 1977, apesar 

de não ter homologação da americana FAA (Federal Aviation Administration), 

órgão responsável pela homologação de aeronaves nos Estados unidos, 

conseguiu vender três unidades para o visionário Sr. Robert “Bob” Terry, 

investidor e fundador da mountain West Airlines e Aero industries, assumiu a 

representação exclusiva para a venda do Bandeirante nos Estados unidos 

(EMBRAER, 2006), permitindo que a Embraer firmasse sua presença vitoriosa 

nos Estados Unidos. 

 A partir daí os pedidos e homologações se multiplicaram ao redor do 

planeta, mas mesmo assim a empresa não deixou de voar por céus turbulentos 

que prejudicaram a empresa, forçando-a a trilhar o caminho da privatização, 

ocorrida em 1995 e comprada por um consórcio de empresas brasileiras, sofre 

um choque de gestão e inicia-se então a segunda vida da empresa (Costa & 

Ikeda, 2013), quando se torna uma estrela da aviação mundial. 

 Com projetos ambiciosos, no desenvolvimento de aeronaves como os 

modelos EMB 170 e 175 de 132 lugares, no luxuosíssimo jato executivo Phenon 

com design da BMW Group ou no KC-390 o cargueiro militar da Embraer, além 

de uma gama de aeronaves que vão desde o atendimento de pulverização de 

plantações à transporte de passageiros e tropas, como o de executivos a 

patrulhamento da costa brasileira, mostra que a empresa tem a estratégia clara 

e determinada na atuação de um nicho de mercado específico onde se perpetua 

e se consolida cada vez mais no ambiente internacional. 

 

2.7 Caracterização da Indústria Aeronáutica 

 

  A indústria aeronáutica não se adequa aos modelos de gestão e 

fabricação como estamos acostumados a ver nos demais segmentos 

empresariais, a manufatura aeroespacial mundial tem como resultado a direta 

necessidade de desenvolvimento de novas técnicas de manufatura e máquinas 

e que requerem tecnologia emergente como requisito específico do produto 

tecnológico final (Dietrich & Cudney, 2011). Na dinâmica industrial deste setor, 

poucas são as empresas que podem rivalizar, em detrimento da capacidade 

produtiva e domínio estratégico: no desenvolvimento industrial e tecnológico, e 
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que nos últimos 40 anos, fabricar aeronaves sempre representou indubitável 

coerência com o sentido de “moderno” (Lins & de Francisco, 2013). 

 Quando uma tecnologia de manufatura é desenvolvida em uma 

indústria aeronáutica, uma questão relevante é saber se seus fornecedores 

detém o desenvolvimento tecnológico para fornecer os componentes adequados 

ou que eles possam investir no desenvolvimento de novos produtos para que 

possam fazer parte da cadeia de suprimentos da empresa (Dietrich & Cudney, 

2011).  

 É bem verdade que a indústria aeronáutica determina a necessidade 

de uma nova tecnologia que pode ser um menor custo de um componente, 

melhoria na performance de uma máquina e até mesmo a redução do tempo de 

entrega, e esta condição se torna um caminho a ser seguido pelos seus 

fornecedores parceiros no desenvolvimento ou investimento em uma nova 

tecnologia (Dietrich & Cudney, 2011). 

 A indústria aeronáutica tem como marca preponderante a 

internacionalização da sua produção e da P&D, e traça sua trajetória para o 

desenvolvimento de uma estratégia internacional a partir de uma base nacional, 

com coordenação centralizada (F. B. de Oliveira & Paulino, 2008), certamente 

que esta tendência alcança todas as empresas, e as do setor aeronáutico que 

se caracteriza pelo alto conteúdo tecnológico não fica de lado, principalmente 

quando se é analisado sob a lógica orientada pelas cadeias globais de valor 

(Porter, 1986). 

 Neste cenário, o modelo de produção onde se tem plantas em bases 

internacionalizadas é a condicionante em setores intensos em tecnologia, e a 

estrutura do ambiente local volta-se para o desenvolvimento do produto e as 

articulações institucionais voltadas às políticas industriais, que são as premissas 

que podem retratar a solidez produtiva e tecnológica de uma determinada região 

ou nação (Bernardes, 2007). 

 Claramente, a tecnologia é uma variável importante na compreensão 

da indústria aeronáutica (Ghemawat, Herrero, & Monteiro, 2009) a complexidade 

da indústria aeronáutica. 
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2.8 A Indústria aeronáutica no Brasil 

 

O modal de transporte aéreo está inserido no setor terciário da economia 

de um país, o que é determinante do setor de serviços, cujas atividades 

englobam os trabalhos da tripulação como: pilotos e comissários, pessoal que 

atua na manutenção de aeronaves, pessoal de apoio que atuam na venda de 

passagens, atendimento nas agências de passagens e aos passageiros, ao 

recebimento de mercadorias nos aeroportos. Da parte dos aeroportos: no que 

refere a administração e as operações dos aeroportos, de apoio aos aviões nos 

aeroportos, na ajuda à navegação aérea, de fornecimento de combustível, nas 

incursões de modernização nos aeroportos, dentre outras atividades (Burle, 

2003). 

A história da indústria aeronáutica brasileira não se resume à empresa 

EMBRAER e seu portfólio aeronáutico, mas abrange também uma gama de 

soluções e serviços integrados como defesa, segurança e transporte regional, 

de aviões militares a aviões de transporte de passageiros de alcance regional 

vem conquistando clientes em todo o mundo. 

O que denota que o avanço tecnológico teve acúmulo de 

conhecimento que vem de longa data da história onde o brasileiro, na sua paixão 

ou vocação de conquistar os céus, teve como seu patrono Alberto Santos 

Dumont, exibindo suas aspirações e frutos de uma continuada Revolução 

Industrial e Cultural, com seu aparelho tripulado o “Mais-Pesado-Que-o-Ar”, o 

inusitado “14 BIS” (Maia, 2006). 

Santos Dumont, entusiasmado pelas invenções e inovações 

conhecidas nas exposições quando de suas viagens a Paris, e incentivado pelo 

pai, emancipando-o aos 18 anos, deu-lhe antecipadamente sua herança, o que 

lhe proporcionou viver e financiar, sem ajuda de terceiros, todas as suas 

experiências (de Cerqueira Filho, 2005). 

Em busca de realização pessoal, vários cidadãos brasileiros, nos 

anos seguintes a Santos Dumont, desenharam e se lançavam na construção de 

seus modelos “caseiros”, o que passados pouco mais de três anos, desde que 

Santos Dumont realizou seu primeiro voo com o 14 Bis na França até a 
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idealização do nosso primeiro avião inteiramente nacional, o monoplano São 

Paulo, onde se lançou aos céus brasileiros em janeiro de 1910 (EMBRAER, 

2006), concebidos de observações minuciosas dos modelos de diferentes 

perspectivas do aparato voador, conceitos e ou pesquisas desta máquina 

voadora, lançavam mão de toda matéria prima que era conhecida e disponível  

para aquela época, desta maneira juntavam combinados de armações de canos 

de metal, para a estrutura do modelo e asas e lemes cobertos com a confecção 

de tecido sintético, na concepção de romper o vínculo do homem a se lançar aos 

céus (De Andrade, 1997).  

 A primeira aeronave cuja fabricação em série no Brasil foi realizada 

pela Companhia Nacional de Navegação Aérea (CNNA), decorridos vinte e cinco 

anos com a manufatura do biplano Muniz M-7 (EMBRAER, 2006). Outros 

contudo, com maior êxito como os modelos “Ximango” e “Paulistinha” da 

Aeromot e os modelos “Tangará” e “Uirapuru” da Aerotec, construíram protótipos 

que alcançaram uma linha de produção para atender um público carente de 

aviões de utilização regional, que facilmente alcançou projeção nos aeroclubes 

e empresas de transporte de pequenas distâncias (De Andrade, 1997).  

 Não era de se esperar as alianças e acordos das empresas 

brasileiras com as empresas americanas  como a Alfa Aeronáutica (Araras-SP) 

com a norte-americana Rans para a construção e comercialização de modelos 

como o “courier” e o modelo acrobático “Chaos”, com boa aceitação internacional 

dos modelos construídos no Brasil (De Andrade, 1997). 

 A criação da Avibras, em 1961 (São José dos Campos-SP), veio a 

dar maior credibilidade às industrias aeronáuticas com a construção dos 

modelos “Saci” e “Falcão”, evoluindo para a construção de helicópteros com a 

fábrica da Helibras-Helicópteros do Brasil S.A., comercializando seu modelo 

“Esquilo”, seu principal produto até hoje, fornecendo para o Exército Brasileiro o 

modelo “Phanter”, sob licença da firma francesa, Aeropatiale (De Andrade, 

1997). 

O pioneirismo da aviação comercial, no Brasil e no mundo, tem como 

evolução única o período em que a tecnologia da aviação ultrapassa a fase de 

testes e são implementadas as primeiras empresas de transporte aéreo, em 

meados da década de 1920, até o término da II Grande Guerra mundial, período 
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em que o transporte aéreo, com as sucateadas aeronaves de transporte de 

tropas, sofreram adaptações, o que pode permitir a consolidação do modal aéreo 

como uma alternativa de transporte para médias e longas distâncias, competitivo 

com os demais modais de transporte (Rodrigues, 2004). 

Deste momento em diante, a evolução do transporte aéreo brasileiro foi, 

como no jargão aeronáutico “um voo de brigadeiro”, uma alusão a um voo sob 

um céu estrelado: a implantação oficial da Varig em 1927 com o recebimento da 

autorização governamental para operar sob todo território nacional em 10 de 

junho de 1927 (Malagutti, 2001). Com o registro em 15 de julho de 1928 do 

Sindicato Condor, a empresa procurou utilizar os equipamentos remanescentes 

da empresa alemão, até então nacionalizada, com múltiplas mudanças na sua 

razão social, teve como nome fantasia Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul em 1943, 

por consequência da Segunda Guerra mundial, por determinação de fortes 

restrições governamentais pelo fato de ser uma empresa que teve antepassado 

resultante da empresa alemã. 

 Como subsidiária da empresa americana Pan American, em 1930 

surge a Panair do Brasil, cuja operação de suas aeronaves era realizada por 

pilotos americanos até por voa dos anos 1938. 

 O presidente da República, Getúlio Vargas, cria em 22 de abril de 1932, 

o Departamento de Aviação Civil, subordinado ao Ministério de Viação e Obras 

públicas, depois do início da exploração das primeiras linhas nacionais, em 1927, 

liberou para a iniciativa privada a autorização de duas companhias de bandeira 

estrangeiras a exploração dos serviços de transporte aéreo, que ao curto período 

de operação, realizaram operações de cabotagem: a empresa alemã “Condor 

Syndikat” juntamente com a empresa francesa “Aéropostale, traçaram estratégia 

que consistia em um único objetivo o atendimento ao usuário e a integração do 

território nacional (Malagutti, 2001). 

 Deste momento em diante, a evolução do transporte aéreo brasileiro 

foi, como no jargão aeronáutico “um voo de brigadeiro”, uma alusão a um voo 

sob um céu estrelado, a implantação oficial da Varig em 1927 com o recebimento 

da autorização governamental para operar sob todo território nacional em 10 de 

junho de 1927 (Malagutti, 2001). Com o registro em 15 de julho de 1928 do 

Sindicato Condor, a empresa procurou utilizar os equipamentos remanescentes 
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da empresa alemão, até então nacionalizada, com múltiplas mudanças na sua 

razão social, teve como nome fantasia Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul em 1943, 

por consequência da Segunda Guerra mundial, por determinação de fortes 

restrições governamentais pelo fato de ser uma empresa que teve antepassado 

resultante da empresa alemã. 

Como subsidiária da empresa americana Pan American, em 1930 

surge a Panair do Brasil, cujas operações de suas aeronaves eram realizadas 

por pilotos americanos até por volta dos anos 1938. 

 Setenta e dois empresários paulistas se uniram com o propósito de 

construir uma empresa aérea, o qual se chamou Viação aérea de São Paulo 

(Vasp), após a Revolução de 1932, onde sua autorização de funcionamento foi 

arrumada somente em 31 de março de 1934 (Malagutti, 2001).   

 Na década de 30 foi pródiga em movimentos intelectuais e políticos, 

que propugnavam a doutrina do poder aéreo unificado e a criação de uma força 

aérea independente (Malagutti, 2001), eventos políticos internacionais e 

nacionais deste período influenciaram medidas políticas para o desenvolvimento 

da aeronáutica nacional, o que levou à formação de nacional um discurso em 

prol da aviação como um instrumento de integração e defesa nacional (Pimenta, 

2008), em dezembro de 1939 foi fundada a NAB – Navegação Aérea Brasileira; 

a Aerovias Brasil, em 1942; a LAP – Linhas Aéreas Paulistas, em 1943; a VASD 

– Viação Aérea Santos Dumont, em 1944; a LAB – Linhas Aéreas Brasileiras, 

em 1945; a Viação Aérea Gaúcha e a Real Transportes Aéreos, em 1946; a 

TABA – Transportes Aéreos Bandeirantes, a Transportes Aéreos Nacional e o 

Lóide Aéreo Nacional, em 1947; a Paraense Transportes Aéreos, em 1952,  e, a 

Sadia, antecessora da Transbrasil, em 1954 .  

 Contudo, a proliferação de companhias aéreas no Brasil teve que pagar 

seu preço, o excesso de oferta que foi proporcionada frente a uma demanda até 

então inexistente, tornaram os voos antieconômicos, o que enfraqueceram as 

companhias existentes tornando possível a fusão ou absorção de uma empresa 

pelas outras (Malagutti, 2001), com consequências graves no nível de segurança 

e de regularidade no serviço do transporte aéreo. 
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 Para analisar a viabilidade da indústria aeronáutica, pode-se seguir dois 

caminhos: o econômico e o técnico. Do ponto de vista econômico, a manutenção 

de uma indústria aeronáutica nacional, frente à crise do setor, pode parecer 

inviável por fatores como a falta de “Lend Lease” (Lei de empréstimos e 

arrendamentos do Governo Norte americano) que se por um lado financiou 

parcialmente a implantação de algumas indústrias como a Fábrica Nacional de 

motores (Bertazzo, 2003), por outro lado financiava a venda de motores para a 

força aérea Brasileira em condições que a FAB pagava 30% do valor total destes 

equipamentos.  

 Outro fator foi a concorrência das indústrias norte americanas, que até 

o ano de nascimento da Embraer, tiraram proveito do nosso mercado de aviões, 

e a prova disso é que na década de sessenta éramos o maior consumidor 

externo de aviões de 4 a 8 lugares fabricados pelos americanos (Bertazzo, 

2003). O Brasil importou 2.000 aviões de pequeno porte em um montante 

superior a US$ 150 milhões, entre 1963 e 1974, quando a Embraer iniciou a 

produção local de aeronaves Piper sob licença.  

 A base do transporte aéreo moderno é a aviação comercial e, nela, está 

inserida a aviação comercial de grande porte (ou o que de fato é a aviação 

comercial). Ao se falar na aviação comercial de grande porte, que, no Brasil, 

contamos atualmente com a TAM, Gol, e outras de menor porte como a Azul e 

Trip. No Brasil se faz o uso da expressão “aviação comercial” para conceber a 

aviação comercial de grande porte, de acordo com a definição acima (Malagutti, 

2001). No que se refere à classificação da aviação comercial, no segmento da 

aviação regional e de voos econômicos (ou voos fretados) são do setor da 

aviação comercial, no que se refere no seu significado mais amplo, isto não é 

verdade quando falamos da aviação executiva. A aviação civil tem como 

finalidade dar amplitude de ação, quando da atuação, tanto da aviação comercial 

como a aviação executiva (Cerqueira Filho).  

 Portanto, as grandes empresas brasileiras que operam no espaço 

aéreo nacional como a TAM e GOL, conjuntamente com as empresas aéreas 

regionais, as empresas aéreas cargueiras e as empresas aéreas de voos 

econômicos, fazem parte da aviação comercial no Brasil. Não se pode deixar de 

mencionar os serviços de manutenção de aeronaves, serviços estes cujo 
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objetivo, a de permitir as aeronaves aptas aos seus voos, cuja peculiaridade é o 

atendimento de todos os tipos de aviões aqui construídos e os que aqui 

adentraram pelas nossas fronteiras, tanto no atendimento da aviação comercial 

como para a aviação executiva (companhias pequenas e jatos executivos 

particulares) (Malagutti, 2001). 

 O transporte aéreo é de suma importância para levar o 

desenvolvimento, no que tange a integração nacional de um país que tem uma 

extensão continental como o Brasil. 

 

2.9 Caracterização da Tecnologia 

 

Tecnologia é o conhecimento, ferramentas, e técnicas usadas para 

transformar insumos (matérias-primas) em saídas (produtos e serviços) na 

organização. Um modelo tecnológico no processo de informação proposto por 

(Perrow, 1967) definida por duas características subjacentes: a tarefa variedade 

e tarefa análise.  

A tarefa variedade é a frequência do imprevisto e novos eventos que 

possam ocorrer no processo de transformação. Quanto maior for a variedade, 

significará que os participantes do processo não poderão prever problemas nas 

atividades em andamento. A tarefa de análise é a preocupação na maneira em 

que o indivíduo responde aos problemas. Quando o processo de trabalho é 

analisado, os empregados seguem um objetivo, um procedimento técnico para 

resolver o problema. Quando o problema não é analisado, o procedimento se 

torna difícil de um desfecho exato, conforme figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Figura 4: Tarefa variedade de análise. 

 

Fonte: (Perrow, 1967). 

O primeiro e mais influente estudo da tecnologia de fabricação foi 

realizado por (Woodward, Dawson, & Wedderburn, 1965), o qual seu campo de 

estudo eram os princípios administrativos levantados nas operações do 

processo fabril das empresas. 

Desenvolveu uma escala e organizou as empresas por categorias, de 

acordo com a complexidade técnica (nível de mecanização) do processo de 

fabricação. A escala de complexidade técnica tinha originalmente dez 

categorias, que se consolidaram em três grupos básicos de tecnologia: 

Grupo I – Produção em pequenos lotes e unidades – As empresas 

que operam neste tipo de produção precisam atender a necessidades 

específicas de seus clientes. O trabalho personalizado é a norma. Este tipo de 

operação recorre muito ao operador humano, desta maneira, a operação é 

altamente mecanizada. 

Grupo II – Produção em Grandes Lotes – É o processo de 

fabricação caracterizados por longas sequências de produção e peças 

padronizadas. O produto normalmente vai para o estoque da companhia devido 

a demanda não possuir necessidades específicas. 
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Grupo III – produção em Processo Contínuo – Onde todo o 

processo é mecanizado, isto representa um nível acima da mecanização e 

padronização em linha de montagem. Máquinas automatizadas controlam o 

processo contínuo e os resultados são altamente previsíveis.  

Figura 5: Sistema de produção. 

Fonte: Classificação de produção (Woodward et al., 1965). 

 

No campo do gerenciamento de um projeto, a produção de um 

sistema complexo pode ser visto como um subitem de projetos, cuja 

preocupação está na produção e a entrega de um complexo bem de capital, 

contudo no campo do gerenciamento do projeto de sistemas complexos, estes 

podem adicionar valor em todo sistema industrial e melhorar a competividade 

das empresas e pode ser demonstrado na categorização industrial (Woodward 

et al., 1965).  

O desejo de melhora do sistema produtivo é a premissa básica de 

qualquer administrador de uma linha de produção, é necessário e de grande 

ajuda, o entendimento de como determinados sistemas trabalham, fixando 

circunstâncias em cada sistema no movimento em que cada estágio de produção 

move para sua próxima etapa, isto porque não é possível efetuar dois estágios 

de produção de uma única vez (Thompson, Scott, & Zald, 2009). 
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Organizações complexas são construídas para operar tecnologias, 

que ao primeiro momento, são impossíveis ou impraticáveis para serem 

realizados pelos indivíduos, o que leva as organizações terem racionalidade 

tecnológica onde a tecnologia é uma variável importante no entendimento da 

complexidade das organizações. Contudo o conhecimento da tipologia de 

tecnologias aplicadas a uma linha de produção, é possível identificar a variação 

do fluxo produtivo, sistematizado por Thompson, como variáveis independentes 

(x), da seguinte maneira: (1) Tecnologia de Produção Contínua – Envolve 

interdependência entre os setores envolvidos, de maneira que a unidade B para 

iniciar seu trabalho necessita que a unidade A já tenha concluído, da mesma 

forma que a unidade C precisa da conclusão de trabalho de B e assim por diante, 

até a finalização de toda as tarefas da linha de produção, sistema este também 

observado por Woodward (1965). O que pode ser entendido como linha de 

produção em massa ou em série, onde é produzido um produto padronizado 

cuja linha de produção tem a organização do maquinário e ferramentaria, 

construção de um arranjo de fluxo de trabalho, aquisição de matérias-primas e 

seleção de mão-de-obra qualificada. (2) Tecnologia de Mediação ou Mútua – 

Onde existe a independência no trabalho dos setores envolvidos, mesmo com a 

necessária interdependência para a realização do trabalho final, contudo, não 

existindo necessariamente que a unidade B inicie seu trabalho dependendo de 

A, assim como a unidade C dependa de B. (3) Tecnologia Intensiva ou de 

Ligação -  Significa que a existência de várias tecnologias na construção de um 

objeto específico, onde a seleção da combinação na ordem de aplicação do 

processo produtivo é determinado pelo retorno da montagem do objeto em si, 

sistema este utilizado na indústria aeronáutica, pois são utilizadas diferentes 

tecnologias na construção de uma aeronave. 

Nesta situação, um sistema complexo de produção como é a natureza 

do setor aeronáutico, necessita produzir uma constante e complicada mudança, 

devido ao produto a ser construído não ser de uma linha contínua de produção 

e seus clientes terem similaridades de solicitações diferentes uns dos outros, o 

que nos remete a linha diferente de produção, aquela que a produção é unitária, 

e essa variação na estrutura organizacional ganha forma entre a empresas que 

dependem mais da natureza do produto e do sistema de controle do que a 

tecnologia por si só (Woodward et al., 1965). 
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Existe uma tendência humana a fim de reduzir as variações de 

produto para que uma linha de produção trabalhe mais coesa e seu fluxo 

produtivo seja constante, Thompson indica três caminhos como variáveis 

dependentes (y), em busca desta situação: (1) O Gerenciamento Científico – 

Tendo como foco em atividades de produção similares, onde o emprego da 

eficiência econômica é o objetivo, e maximiza os procedimentos de acordo com 

uma lógica tecnológica, setores padronizados e exercitando controles para 

incorporar a padronização do sistema. (2) Gerenciamento administrativo – O 

relacionamento entre a produção, seus fornecedores e outras unidades de 

serviço da organização, com o objetivo de obter maior especialização e 

comprometimento nos planos de produção. (3) Sistema Burocrático - a atuação 

da estrutura organizacional como critério de eficiência, definindo jurisdição, e 

hierarquia, determinando e estabelecendo regras para as categorias de 

atividades, categorizando casos ou cliente, a fim de motivar a performance da 

força de trabalho. 

Atualmente não é possível a atuação de uma linha de produção sem 

os avanços tecnológicos como robôs, máquinas e ferramentas de comando 

codificados e software de computadores para o projeto de produtos, análise de 

engenharia e controle remoto da maquinaria (Daft & Moreira, 2002). O resultado 

já revolucionou o “chão de fábrica”, possibilitando que as grandes fábricas 

entreguem ampla gama de produtos personalizados com baixos custos de 

produção.    

Esta visão, baseada no controle organizacional como meta, cada 

movimento é conceitual e lógico na empresa, podendo reduzir as incertezas de 

uma linha de produção. 

O que podemos entender é que a indústria aeronáutica necessita de 

conhecer seus clientes, uma vez que a característica de cada um se modifica 

através das fronteiras de cada país. Por isso, a indústria aeronáutica necessita 

deste conhecimento e os utiliza para a programação de sua linha de produção.  

Esta programação na linha de produção da indústria aeronáutica se 

caracteriza pela produção unitária (por encomenda) explanada por (Woodward 

et al., 1965), aliada a tecnologia intensiva de (Thomson, 2009).  
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2.10 Vantagem Competitiva em Indústrias de alta Tecnologia 

 

 Nas últimas duas décadas, a significante reestruturação dos 

negócios e nas industrias vieram através da globalização, renascimento do 

capitalismo selvagem e como resultado, os governos tomam passos na direção 

de desregulamentação e privatização em prol das ondas de inovação 

tecnológica (Smith, Grimm, Gannon, & Chen, 1991), e esta reestruturação tem 

impactado na condução dos negócios do século XXI. 

 A hipercompetição está emergindo como resultados destas 

mudanças, o que podemos concluir que estamos em uma nova era de 

competição, isto porque o incremento de ações competitivas e respostas entre 

as empresas concorrentes são atuantes e de respostas que podem superar as 

iniciativas daquele que der o primeiro passo em rumo à mudança. 

A teoria de gerenciamento estratégico sugere que quando uma ação 

é proposta por uma empresa, existe um espaço de tempo para que a empresa 

concorrente consiga reagir a esta atitude tomada, o que significa que a firma que 

inicia uma ação estratégica, tem uma significante vantagem sobre seus rivais 

(Bukszar, 1997). Como resultado desta ação, a atividade competitiva é 

estimulada pelas empresas rivais como forma de neutralizar ou minimizar a 

vantagem competitiva que a empresa adquiriu com seu primeiro movimento 

estratégico. O que deixa implícito neste cenário é que a empresa que inicia o 

movimento para obter uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes, não 

consegue estabelecer uma vantagem a longo prazo tanto na gestão da sua 

marca como na sua localização. 

Entretanto, a ação da empresa que der o primeiro passo, ganha um 

espaço de tempo, onde se desfruta a vantagem competitiva o que ganha 

importância, pois coloca seu detentor à frente dos seus competidores e o 

estimula a se manter na vanguarda com novos passos, permitindo assim manter 

sua liderança sobre os demais. Porter sugere que quando o espaço de tempo 

ocasionado pela ação da primeira empresa promove a reação da segunda 

empresa, as firmas iniciam um movimento estratégico que podem trazer uma 

significante vantagem sobre seus rivais. “Achando movimentos estratégicos que 

se traduzirão em benefícios contra o tempo de resposta, ou fazer movimentos 

que maximizem o tempo de ganho, são as chaves dos princípios de interação da 
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competição” (Porter, 1996). A busca pelo movimento que der o maior tempo de 

permanência como vantagem competitiva será sempre desejada, visto que esta 

conquista dará a empresa um período maior sem ser retaliada pelos movimentos 

dos seus concorrentes. 

O sucesso de movimentos estratégicos como os descritos por Porter 

reside na criação de segmentos de mercado seguros onde a competição é 

reduzida ou até mesmo eliminada, isto porque evidências empíricas indicam que 

quanto maior for o tempo de ganho da vantagem competitiva, maior será o ganho 

de mercado, consequentemente menores ganhos serão conseguidos pelos 

retardatários (Bukszar, 1997). Entretanto é sabido que a vantagem competitiva 

conquistada tem “vida curta”, a duração depende do tamanho da vantagem do 

primeiro a se mover no mercado e o risco de dissipação do movimento. Dois 

elementos se combinam para criar este ganho de vantagem: (1) a 

observabilidade, o tempo que se leva para perceber a iniciativa do concorrente, 

e (2) o tempo de resposta, o tempo que se leva para desenvolver e implantar 

uma iniciativa de resposta adequada (Bukszar, 1997). 

Três diferentes tipos de sub-estratégias são relatados: (1) estratégia 

de posicionamento, (2) estratégia de investimento, e (3) estratégia política 

(Morrison, 1990). De acordo com esta estrutura, todas as três estratégias contêm 

elementos de estrutura e métodos competitivos que são enfatizados para 

atuação em diferentes níveis (Morrison, 1990). Quando falamos na competição 

por posicionamento, os métodos usados serão aqueles que direcionarão 

esforços da empresa na melhora do ranking perante os participantes do setor, 

análise da estratégia dos negócios, na importância do conhecimento das 

ferramentas no uso das operações que contextualizam o processo produtivo; na 

estratégia de investimento é necessário mensurar a estrutura estratégica da 

empresa que deve focar em poucas variáveis chave como ganhos de fatias de 

mercado através dos ganhos na inovação;  e na estratégica política é a 

determinação de uma postura estratégica adequada para a empresa que a 

levará a ter diferenciais inovadores inseridos na cultura da empresa. 

A estrutura mecânica dos aviões comerciais e a sua relação com a 

pesquisa e desenvolvimento é crucial e extremamente dispendioso, e isto se 

deve ao fato de que tem na incorporação no seu processo produtivo, o 

desenvolvimento de peças exclusivas e soluções customizadas a cada modelo, 
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o quê, para recuperar um investimento deste porte, as empresas devem 

direcionar suas vendas para o mercado global.  

A escolha de um modelo ou de um portfólio de aeronaves para 

atender o seu público alvo representa uma decisão crítica na linha de produção: 

uma vez produzido, a decisão compromete a produção deste modelo por um 

longo período de tempo, ocasionalmente por várias décadas. Economias de 

escala na produção aérea são significativas onde existe um caminho a ser 

conquistado de conhecimento na curva de aprendizagem (Porter, 1986). 

Uma característica predominante da indústria aeronáutica é tendência 

oligopolista (Stigler, 1964), que é um sistema complexo de produção, onde 

existem fortes barreiras de entrada como: recursos financeiros, aprendizado 

tecnológico, inovação de equipamentos de ponta e até mesmo economia de 

escala para competir neste segmento em particular (Mustilli & Izzo, 2009a). 

Um sistema complexo de produção é típico na produção de aeronaves 

e é caracterizado pelo comprometimento de investimento intensivo de bens de 

capital, aplicado nos componentes aviônicos que possuem grande valor 

monetário e tecnológico e são construídos com a participação e 

comprometimento de muitos fornecedores (Hobday, 1998). 

Se o avião é um produto que depende de produtos inovadores e 

consequentemente de progresso tecnológico, a empresa para se posicionar no 

mercado deve dar importância a diferentes abordagens: (1) na abordagem 

neoclássica, o progresso tecnológico foi introduzido através de medidas de 

produtividade, onde tem várias medidas indiretas de atributos tecnológicos de 

produtos. (2) entretanto, a cada produto que seja fruto de uma ideia inovadora 

passa pelo processo de patente, que não deixa de ser um indicador do nível das 

atividades inventivas da empresa, indústria e até mesmo de países, que irá 

diferenciar a estratégia tecnológica da empresa. (3) na abordagem do produto, 

a composição do número de características envolvidas no processo produtivo e 

a inovação nos produtos ocorre no aprimoramento de suas características 

tecnológicas ou na introdução de novas características (Mustilli & Izzo, 2009a). 

Apesar dos argumentos de função de utilidade ter abordagem no 

consumidor, sua importância reflete como contribuição da característica 

tecnológica na formação do preço do produto (Trajtenberg, 1990). 
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O uso de indicadores para conhecer a intensidade de inovação 

tecnológica e a estratégia de produtos concorrentes na história da indústria é a 

introdução de novos modelos de produtos e o “produto” avião é baseado neste 

programa, onde tem como base uma plataforma tecnológica ao passo que os 

modelos de avião são desenvolvidos no mesmo programa através de 

modificações nas novas características desejadas (Frigant & Talbot, 2005). 

Outra informação importante na introdução de novos produtos no 

mercado é a existência de economia de escala, é necessário que os custos do 

desenvolvimento sejam apropriados pela economia de escala resultando na 

produção de uma família de produtos no programa de aviões, apesar deste tipo 

de dado não ser divulgado pelas companhias, como alternativa, é provido pelos 

dados das versões dos produtos. No design e produção dos aviões, uma maneira 

efetiva de explorar economia de escala é usar o mesmo programa como base 

para o desenvolvimento de uma família de produtos (Sutton, 2001). 

O que determina a vantagem competitiva na indústria aeronáutica é a 

sistematização de requisitos necessários para que a empresa possa concorrer 

neste mercado como: (1) A produção de aeronaves requer trabalho 

especializado, adicionado pela característica de baixa produção de produtos e 

longos processos produtivos. (2) aviões tem um alto preço de venda, não tem 

frequência de venda. Neste cenário são necessárias grandes cifras monetárias 

para desenvolver uma linha de produção. (3) estratégia de vendas de aeronaves 

tem característica global e com canal de vendas no pacote de financiamento 

para os clientes, como política de vendas deste tipo de produto. (4) tecnologia é 

a palavra-chave neste tipo de indústria, por isso as empresas que competem 

neste segmento devem ser hábeis para desenvolver o “estado da arte” em novos 

aviões, o que requer grandes e longos períodos de desenvolvimento em P&D. 

(5) a demanda para os aviões comerciais é crítico. O efeito cíclico dos aviões 

regionais é menos promissor do que dos grandes aviões porque o mercado não 

alcançou a maturidade necessária. (6) o retorno do capital investido (ROI) para 

este segmento é baixo, o que leva muitas empresas a sair do mercado 

(Steenhuis & Bruijn, 2004). 

A indústria de manufatura aeronáutica é um segmento onde o retorno 

financeiro são em média baixos, onde o risco de não vender o produto e angariar 

os lucros são altos, onde são necessárias grandes quantias de dinheiro para 
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investir no desenvolvimento de aeronaves, da mesma maneira no processo de 

produção, onde as entradas dos pedidos de vendas tem substancial tempo de 

atraso, e onde o cliente corrobora na avaliação do produto em qualquer parte do 

mundo. Os desafios são muitos neste tipo de segmento, por isso a empresa que 

se aventurar a produzir aeronaves comerciais deve ter a habilidade de 

desenvolver aeronaves, estabelecer presença no mercado global, e ter recursos 

financeiro necessários para sobreviver a longos períodos de baixa de mercado 

(Steenhuis & Bruijn, 2004). 

A Embraer representa este setor de maneira a produzir uma gama de 

produtos aviônicos que alcança mercados equidistantes, levando sua marca 

como equipamentos que incorporam alta tecnologia e confiabilidade para o seu 

usuário.  

 

2.11 Tecnologia e a Vantagem Competitiva na Indústria Aeronáutica 

 

 Nas últimas duas décadas têm aumentado os estudos sobre os 

recursos externos dos componentes e conhecimento para a vantagem 

competitiva das firmas (Prencipe, Davies, & Hobday, 2003), em dois fatores que 

se inter-relacionam – o incremento na complexidade dos produtos em termos de 

números dos componentes que compõem o produto e a expansão do 

conhecimento que  incorpora a especialização científica e tecnológica. 

 A ideia de que toda a categoria de produtos industriais podem ser 

definidas como “complexa” é relacionada à literatura de sistemas militares 

(Walker, Graham, & Harbor, 1988), e historiadores de tecnologia mencionam 

sistemas complexos como uma distinta categoria industrial (Nelson & 

Rosenberg, 1993).  

 O desenvolvimento de uma indústria aeronáutica se depara com a 

Cops e o conhecimento das suas características, ou seja, do que vem a ser 

complexo, deixa claras as dificuldades a serem enfrentadas neste setor. 

Denomina-se um produto complexo como: (a) elevado custo unitário, (b) alta 

intensidade de engenharia nos produtos, (c) produtos desenvolvidos para 
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satisfazer demandas específicas, (d) exigência de elevada capacidade de 

integração e conhecimentos e competências. Diante desta dinâmica, a produção 

de produtos complexos tem utilização de altas quantias de bens de capital 

aplicada na engenharia de produção (Mustilli & Izzo, 2009b), o que torna 

evidente neste setor, pois o que determina esta complexidade não é somente a 

tecnologia que se incorpora no produto, mas também a maneira em que a 

organização estrutura sua linha de produção e a capacidade de relacionamentos 

do pessoal envolvido na operação. 

 Define-se como sistema complexo de produção (Cops) como alto 

custo, larga escala, alta tecnologia, produto de engenharia intensiva por um ou 

mais usuários, normalmente sob um ou diversos contratos formais, um projeto 

único (Hobday, 1996). 

 A Cops engloba em geral, pelo menos três características que a 

separam da produção em massa (Miller, Hobday, Leroux-Demers, & Olleros, 

1995) que são: (a) Aplicação de alto custo de bens de capital, utilizam-se 

muitos atores que estão interconectados, geralmente customizados; Tem 

propriedades “não-lineares”, por meio de pequenas mudanças numa parte do 

sistema pode proporcionar grandes alterações em outras partes de um sistema; 

Requer Grande envolvimento dos seus usuários.  

 Seis dimensões que distinguem a Cops da produção em massa 

(Hobday, 1995; Hobday, 2000): característica do produto, característica da 

produção, processo de inovação, gerenciamento da inovação, estrutura da 

indústria e característica do mercado, contudo ambos sugerem que a Cops deve 

ser analisada por: (a) Pelo projeto e pelo Produto final. 
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Quadro 2 – Caracterização de produtos Complexos 

Características do Produto Interfaces complexas entre componentes. 

Elevado custo unitário. 

Ciclo de produção longo. 

Diversos Inputs em termos de habilidades e conhecimentos. 

Características da Produção Produção de unidades discretas através de produtos 

unitários. 

Integração de sistemas. 

Intensiva em escala, apesar da produção em massa não ser 

relevante. 

Processos Inovativos Comandos por relação usuário-produtor. 

Processo flexível, baseado em habilidades específicas. 

Inovação e difusão inter-relacionadas. 

Padrões de inovação negociados previamente entre 

fornecedores e usuário. 

Conhecimento incorporado em pessoal qualificado. 

Estratégias Competitivas e 

Coordenação da inovação 

Foco no design e desenvolvimento do produto. 

Coordenação orgânica. 

Integração sistêmica de competências. 

Gerenciamento de alianças simultâneas em projetos 

temporários. 

Coordenação e Evolução 

industrial 

Redes estruturadas. 

Alianças simultâneas entre múltiplas firmas baseadas em 

projetos específicos. 

Alianças temporárias para a produção e inovação. 

Estabilidade em longo prazo ao nível da integração de 

sistemas. 

Características do Mercado Estrutura duopolista. 

Pequeno número de transações. 

Mercados administrados. 

Preços negociados. 

Mercado parcialmente contestáveis. 

Fonte: Adaptado de (Hobday, 2000). 

 



88 
 

 Não devemos esquecer que os produtos complexos são 

comprados tipicamente por usuários já conhecidos ou por compra 

governamental, clientes estes que determinam o modelo, equipamento a ser 

integrado, sistema aviônico necessário para sua operação, enfim, 

determinam o projeto do produto a ser produzido, o que leva à complexidade 

do artefato e seu processo de manufatura que se pressupõe uma combinação 

entre o projeto e o produto a ser produzido (Davies & Hobday, 2005). 

 O projeto representa uma definição clara, com tarefas de 

suprimento definidos para integração de tempo de escala produtiva, dado os 

recursos e as necessidades de um ou mais clientes. O projeto pode ter 

coalisão de empresas do setor, o que estende aos limites de uma única 

empresa, apesar de muitos projetos ser idealizados internamente pela 

empresa, por envolverem em processos de pré-produção, conceito e 

detalhes de design, fabricação, entrega e instalação, pós-produção de 

inovações, serviços de manutenção e eventualmente de comissionamento 

(Davies & Hobday, 2005). 

 A indústria de aviação civil é caracterizada pelas complexas bases 

de conhecimento, e certamente na performance. Esta ideia tem ênfase: “No 

centro do entendimento do processo de inovação na indústria aeronáutica 

comercial se encontra no mais alto degrau da complexidade sistêmica 

incorporado no produto final. A interação individual desses sistemas 

complexos é crucial para a performance do design aeronáutico, e ainda 

extremamente difícil de prever os dados de design e engenharia, a avaliação 

do sistema de tecnológico de produção nos maquinários que possuem o 

sistema CAD (sistema computadorizado na confecção de peças). ” (Mowery 

& Rosenberg, 1981) pg.348). 

 

2.12 Transferência de Conhecimento entre Indústrias de Alta Tecnologia 

 

 A decisão de compra é complexa e depende do tempo de 

necessidade, pois o comprador em potencial estuda cuidadosamente as várias 

opções, levantando diferenciais de outras companhias aéreas, pois apesar da 
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indústria aeronáutica ser difundida através do mundo, a comunidade aérea é 

pequena, onde há a existência de canais de comunicação entre os participantes 

e, a cada diferencial de desenvolvimento das aeronaves é rapidamente 

conhecida pelos seus concorrentes, desta maneira é necessário um esforço 

coordenado da equipe de divulgação de vendas para conseguir efetividade na 

comercialização de seus produtos (Porter, 1986). 

A Indústria aeronáutica é um típico exemplo de um complexo 

sistema de produção, cujos estudos que se baseiam na natureza da competição 

das indústrias deste setor, necessitam de um projeto definido para poder 

sistematizar e produzir o produto (Mustilli & Izzo, 2009b). Além disso, a indústria 

de negócios aeronáuticos tende a ser oligopolista, devido a existência de 

intensivas barreiras de entrada: ativos imobilizados, economia de escala e 

recursos financeiros para competir no complexo sistema de produção global. 

O mercado de aviação civil é dividido em: transporte regular, que 

consiste na atividade de voos regulares usando rotas e aeroportos pré-

determinados, o que abrange um nicho de mercado de classe econômica, que 

se subdivide voo regional, que é realizado em pequenos trechos e utilizam 

pequenos aeroportos e voo comercial, que são as rotas nacionais, internacionais 

e intercontinentais, com conexões nos grandes aeroportos ao redor do planeta, 

e transporte não regular que se referem ás atividades de aviação civil como: voo 

de treinamento, voo acrobático, combate de incêndio, socorro ambulância, 

balonismo, patrulha policial e aviação particular (Book, 2008). 

O avião comercial é um típico sistema complexo de produção que 

tem como característica o alto valor de engenharia baseado em bens de capital 

(Agrell, Bogetoft, & Tind), pois são construídos conforme projetados em 

colaboração com seus inúmeros fornecedores. Este setor se caracteriza por 

mão-de-obra intensa, o que necessita de um sistema elaborado de produção, 

pois lida com componentes diversos e diferentes tipos de matérias-primas, o que 

necessita de habilidade na integração de pessoal especializado em 

equipamentos, sistemas e peças na construção do seu produto final (Woodward 

et al., 1965). 

A Embraer se caracteriza como uma empresa que tem um sistema 

complexo de produção. Visto que o avião se enquadra nesse padrão produtivo, 
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onde as integrações de componentes, com tecnologia de ponta, se integram com 

uma mão-de-obra qualificada, para atender um cliente cada vez mais exigente 

nos quesitos qualidade, confiabilidade, manutenção e entrega do produto. 
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3 Metodologia 

 

 A pesquisa qualitativa dessa dissertação será definida como base 

para o estudo de caso único na empresa Brasileira de Aeronáutica S.A 

(EMBRAER) como objeto em estudo, tendo o impacto das subsidiárias da 

empresa no exterior no processo de inovação da empresa e o método de 

coleta de dados, o tratamento dos dados e análise serão posicionados na 

abordagem metodológica. 

 O percurso metodológico deste trabalho será iniciado pela escolha 

da abordagem qualitativa interpretativa. A aplicação deste método se justifica 

quando o estudo é direcionado para a gestão internacional, pois é 

caracterizada por fenômenos complexos que são dificilmente recolhidos por 

abordagens quantitativas. 

 Nesta seção é descrita a metodologia aplicada na realização dessa 

pesquisa como: a abordagem, o método, o tipo de pesquisa, as técnicas de 

coleta dos dados, sistematizados na figura abaixo: 

 

Figura 6: Roteiro metodológico 

 

Fonte: (de Andrade Marconi & Lakatos, 1991) 

 

O estudo de caso a ser apresentado neste trabalho irá permitir, por 

meio de um processo indutivo de construção de conhecimento, o refinamento de 

teorias. 

Para permitir a geração de teorias por meio do processo indutivo, 

foram exploradas questões de pesquisa relevantes para a teoria em 

desenvolvimento. Além disso, foram desenvolvidas perguntas de pesquisa que 

complementassem ou explorassem as lacunas de pesquisas anteriores 

(Eisenhardt, 1989). 
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Uma vez claras as razões para a utilização de uma abordagem 

indutiva, o caso Inovação Reversa foi selecionado não por ser representativo de 

uma população, mas por ser particularmente adequado para se analisar um tema 

específico, permitindo articulações que levaram a insights teóricos (Eisenhardt & 

Graebner, 2007), a ser apresentados ao final deste estudo.   

As contribuições diretas que a realização este estudo de caso pode 

trazer para a comunidade científica são o refinamento e a geração de teorias e 

a geração de insights, além do estudo de caso oferecer algumas contribuições 

indiretas para a construção do conhecimento científico como a generalização 

naturalística (também conhecida por generalização inferencial, generalização 

heurística ou transferabilidade); a geração de significado e a falsificação de 

teorias. 

 

3.1 Relevância do Problema de Pesquisa 

 

O conhecimento da inovação, sua incorporação e transferência de 

conhecimento entre a(s) subsidiária e a matriz de uma empresa para o 

conhecimento acadêmico é relevante, pois a sistematização e o conhecimento 

das empresas que atuam neste ambiente pode ajudar a desenhar um roteiro de 

atitudes a serem implantadas nas subsidiárias de empresas brasileiras que 

pretendem atuar no exterior. 

A partir deste princípio, se torna claro quais as condições, países e 

conhecimentos a serem incorporados pelas subsidiárias a fim de que possam 

ser transmitidas para a matriz a fim de conseguir resultados que possam 

melhorar seus processos produtivos, produtos e até mesmo enfrentar seus 

concorrentes internacionais.   

Neste trabalho é utilizado a abordagem qualitativa interpretativa, 

pois visa levantar as perspectivas das empresas que se aventuram além 

fronteira, em países onde terão que se adaptar, o que gera um campo vasto para 

pesquisas sobre gestão internacional, uma vez que os estudos neste campo têm 

uso constante sob a metodologia quantitativa (Marschan-Piekkari & Welch, 

2004). 
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3.2 Tipo de Pesquisa 

 

A escolha do método de pesquisa auxilia a percorrer o caminho para 

as conclusões, onde se pode detectar possíveis erros, ajudando nas decisões e 

interpretações (Marconi & Lakatos, 2001). Neste contexto, o método de pesquisa 

estudo de caso tem sido amplamente utilizado em estudos na área de 

administração, tornando-se preferido daqueles pesquisadores que procuram 

saber o “como” e “por quê” certos fenômenos acontecem. O método é 

geralmente escolhido também por aqueles que buscam uma investigação 

empírica de fenômenos, dentro de seu contexto real, e por aqueles que se 

dedicam a analisar eventos sobre os quais a possibilidade de controle é 

reduzida. Além disso, este método de pesquisa também costuma ser utilizado 

quando os fenômenos analisados são atuais e só fazem sentido dentro de um 

contexto específico (Denzin & Lincoln, 2000). 

 O estudo de caso é uma das maneiras de realizar uma pesquisa no 

campo da ciência social, que procura experimentos, levantamentos, pesquisas 

históricas e a escolha da estratégia de pesquisa depende de três condições: a) 

o tipo de questão de pesquisa; b) o controle que o pesquisador possui sobre os 

eventos comportamentais efetivos; c) o foco em fenômenos contemporâneos 

(Yin, 2003). 

 

“Os estudos de caso representam a estratégia preferida, quando se 

colocam questões do tipo como e por quê, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra 

em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida 

real.” (Yin, 2003). 

 

 O primeiro passo para a realização do estudo de caso foi a 

definição de um plano de pesquisa. O plano de pesquisa descrito a seguir teve 

por objetivo conduzir o pesquisador através das etapas de levantamento 

exploratório dos dados, definição das proposições iniciais, coleta de dados e 

análise das observações. O propósito do plano de pesquisa foi assegurar que as 

evidências obtidas remetessem aos pontos iniciais da pesquisa (Yin, 2003). 

O plano de pesquisa deste estudo possui nove etapas: 
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Quadro 3: Plano de Pesquisa. 

1 Mapeamento inicial da teoria 

2 Escolha do caso 

3 Questões de estudo (1): Desenho do protocolo de pesquisa para o primeiro 

levantamento de campo 

4 Primeiro levantamento de campo: mapeamento geral do caso 

5 Refinamento do quadro teórico e desenho das proposições iniciais de 

pesquisa 

6 Questões de estudo (2): Desenho do protocolo de pesquisa para o segundo 

levantamento de campo 

7 Segundo levantamento de campo: pesquisa nas operações internacionais 

8 Descrição dos resultados 

9 Ligando os dados às proposições: análise dos dados e desenho das 

proposições finais 

 Fonte: elaborado pelo autor a partir de Yin, 2003. 

 

Observa-se que as etapas estão estruturadas de forma que há dois 

momentos em que o levantamento de campo é estruturado, com protocolo e 

questões de estudo específicos. O primeiro trata de uma fase ainda exploratória, 

onde se procura entender o processo de internacionalização das subsidiárias da 

empresa que origina o estudo de caso. Na segunda fase, o processo geral de 

internacionalização deverá estar claro e o autor irá a campo com um roteiro 

detalhado e apoiado nas proposições iniciais de pesquisa. As questões 

investigativas em cada uma destas fases deverão ser distintas, sendo que os 

resultados da primeira importarão para o delineamento do protocolo de pesquisa 

da segunda.   

As fontes de evidências podem vir de pontos distintos (Yin, 2003), 

como sistematizados abaixo: 

 

Quadro 4: Fontes de Evidências na Pesquisa. 

Fontes de 

Evidência 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentação  Estável – pode ser revisada 

inúmeras vezes. 

 Capacidade de Recuperação – pode 

ser baixa. 
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 Discreta – não foi criada como 

resultado do estudo de caso. 

 Exata – Contém nomes, referências 

e detalhes exatos do evento. 

 Ampla Cobertura – longo espaço de 

tempo, muitos eventos e muitos 

ambientes distintos. 

 Seletividade tendenciosa, se a coleta 

não estiver completa. 

 Relato de visões tendenciosas – 

reflete as ideias preconcebidas do 

autor. 

 Acesso – pode ser deliberadamente 

negado.  

Registros em 

Arquivo 

 Os mesmos da documentação. 

 Precisos e quantitativos. 

 Os mesmos da documentação. 

 Acessibilidade do local graças a 

razões particulares. 

Entrevistas  Direcionadas – enfocam 

diretamente o tópico do estudo de 

caso. 

 Perceptivas – fornecem inferências 

causais percebidas. 

 Visão tendenciosa devido a questões 

mal elaboradas. 

 Respostas tendenciosas  

 Ocorrem imprecisões devido à 

memória fraca do entrevistado. 

 Reflexibilidade – o entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele quer ouvir. 

Observações 

Diretas 

 Realidade – tratam de 

acontecimentos em tempo real. 

 Contextuais – fornecem inferências 

causais percebidas. 

 Consomem muito tempo. 

 Seletividade – salvo ampla cobertura. 

 Reflexibilidade – o acontecimento 

pode ocorrer de forma diferenciada 

porque está sendo observado. 

 Custo – horas necessárias pelos 

observadores humanos. 

Observação 

Participante 

 Os mesmos mencionados pela 

observação direta. 

 Perceptiva em relação a 

comportamentos e razões 

interpessoais.  

 Os mesmos mencionados pela 

observação direta. 

 Visão tendenciosa devido à 

manipulação dos eventos por parte do 

pesquisador. 

Artefatos Físicos  Capacidade de percepção em 

relação a aspectos culturais. 

 Capacidade de percepção em 

relação a operações técnicas. 

 Seletividade. 

 Disponibilidade. 

Fonte: adaptado de Yin, pg 108. 

 

3.3 Corpus da Pesquisa 

 

A incorporação da inovação e a sua transferência de 

conhecimento mostra uma nova estratégia empresarial, pois releva um caminho 

contrário ao que é conhecido sobre o relacionamento entre matriz e subsidiárias  

(Mowery & Rosenberg, 2005), que é a incorporação e transmissão de 
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conhecimentos específicos que irão ajudar a matriz da organização nos seus 

processos produtivos e ou de produtos a fim de auxiliar seu posicionamento 

frente aos seus concorrentes. 

No Brasil, a inovação reversa é um passo de poucas empresas, 

o que faz necessário o conhecimento de como elas tiram proveito deste cenário 

para que se possa sistematizar um roteiro de procedimentos a serem realizados 

por outras empresas que tiverem o mesmo destino. 

 

3.4 Técnica de Coleta de Dados 

 

A técnica a ser utilizada, e que atua em vários campos das 

ciências sociais, em especial na área da administração é a entrevista de campo. 

Vários autores visualizam a entrevista como um instrumento 

importante para uma investigação social que, quando realizada pelo investigador 

que tem uma bagagem de experiência, consegue resultados muitas vezes 

superior, tendo em vista outros sistemas de dados (Bateson, 1979).  

A entrevista é a técnica de coleta de dados fundamental para a 

pesquisa qualitativa, porque permite abordar temas complexos em profundidade, 

os quais dificilmente seriam investigados de forma adequada por meio de 

questionários (Godoy, 1995). 

Desta maneira, a técnica de coleta de dados a ser utilizada 

nesta pesquisa foi a realização de entrevistas em profundidade, mas com blocos 

temáticos. Os assuntos dos blocos temáticos foram estabelecidos com base na 

fundamentação teórica e nos objetivos deste estudo, a partir dos quais foram 

definidos pontos fundamentais. O intuito foi criar uma situação que estimulasse 

o interlocutor a expressar não só os fatos, mas suas também opiniões e 

sentimentos a respeito dos assuntos tratados, fazendo com que os temas 

ganhassem densidade e profundidade, a cada etapa.  

O roteiro de entrevista foi dividido em três blocos. O primeiro 

diz respeito à trajetória histórica da empresa, a desde sua criação até os tempos 

atuais. Todas estas informações foram coletadas antes da realização das 

entrevistas, por meio de dados secundários disponíveis no site da empresa e em 

outros veículos, que informaram dados pertinentes e relevantes ao estudo. O 

segundo bloco foi direcionado à coleta de informações sobre o processo de 
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internacionalização das subsidiárias da empresa e incorporação de 

conhecimento tecnológico. O terceiro bloco referiu-se à transmissão do 

conhecimento adquirido para a matriz. 

Que tem como base de literatura sobre os temas a serem 

estudados: 

 

Quadro 5: Tema de Pesquisa e autores. 

Tema de Pesquisa Autores 

Inovação, Inovação Reversa, vantagem 

competitiva, internacionalização de 

empresas, empresas multinacionais.  

 

Tidd (2006) – Teece (2005) –Estal 

(2011) – Schumpeter (1939) – 

Pavitt (1998) – Nelson (1982) – 

Eveleens (2010) – Edquist (2001) 

Internacionalização de empresas em 

países emergentes e da indústria 

aeronáutica.  

 

Porter (2001) – Dunning (2001) – 

Johanson (1977) – Miozzo (2001) – 

Kovacs (2007) – Anderson (2002) – 

Malhosa (2003) 

Fonte: idealizado pelo autor. 

 

 

3.5 Tratamento e Análise de Dados 

 

As categorias e subcategorias de análise devem ser extraídas 

do material bruto e sua interpretação é fundamental para a pesquisa qualitativa. 

Após a coleta de dados, se fez necessário adotar uma técnica 

para o tratamento destes dados. Para tanto, o método de análise de conteúdo 

foi escolhido. As categorias de análise são resultado da criação de uma 

classificação de conceitos que utilizam técnicas de análise de conteúdo para a 

interpretação de fenômenos (Bardin, Reto, & Pinheiro, 1979). Esta técnica tem 

sido muito utilizada por historiadores e também por sociólogos, com objetivo de 

analisar diversas formas de comunicação. Ela tem sido utilizada também por 

administradores, em estudos organizacionais. (Bardin, 1977) esclarece que a 

análise de conteúdo é sinônimo da perspectiva informacional-quantitativa de 

análise do discurso, sendo esta formada por um conjunto de conhecimentos 

oriundos de diferentes disciplinas. Segundo o autor, nesta metodologia de 
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análise, a principal ferramenta da investigação é a capacidade interpretativa do 

investigador. 

Para (Bardin, 1977) p.37), a definição de análise de conteúdo 

é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

A análise de conteúdo foi utilizada neste estudo com objetivo 

de se interpretar as entrevistas temáticas utilizando o código linguístico. 

Conforme recomenda (Bardin, 1977), a análise de conteúdo das entrevistas foi 

realizada em três etapas cronológica: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados. A pré-análise constitui a fase da organização e tem 

como objetivo tornar viável a implementação das ideias iniciais. Nesta fase, 

segundo a autora, é preciso: Leitura flutuante, que consiste em estabelecer o 

contato com os documentos a serem analisados e conhecer o texto, deixando-

se invadir por impressões e orientações; escolha dos documentos, que consiste 

em demarcar o universo dos documentos  a serem analisados, constituindo um 

corpus (o conjunto dos documentos a serem submetidos aos procedimentos 

analíticos); preparação do material, que consiste na preparação formal dos 

documentos a serem analisados, constituindo-se novos documentos, com todas 

as respostas de cada uma das perguntas; Referenciação dos índices e 

elaboração de indicadores, que consistem em se determinar quais são os índices 

(temas) encontrados nos documentos, determinando também os seus 

indicadores, por meio de recortes de texto nos documentos. 

A fase da pré-análise foi iniciada com a transcrição das 

entrevistas, que objetivava sintetizar os textos, eliminando repetições e trechos 

que possivelmente não seriam relevantes aos objetivos do estudo.  

A segunda etapa consiste na exploração do material. Nesta 

etapa ocorre a definição das categorias e a identificação das unidades de registro 

nos documentos. Para dar continuidade a esta fase, se fez necessária uma 

análise com base em categorias preestabelecidas. Nesta fase, buscou-se levar 
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em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da 

classificação, segundo a frequência da presença (ou da ausência) de itens de 

sentido e segundo sua relevância para o contexto do estudo. 

Para (Bardin, 1977), a análise de conteúdo é o método das 

categorias, espécies de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem. 

As categorias e parte das subcategorias foram definidas a partir da teoria que 

embasou o estudo, e foram complementadas por subcategorias “descobertas” 

durante a fase empírica.  

 As categorias de análise podem ser do tipo: Teóricas, 

aquelas que são retiradas da literatura; e Empíricas, aquelas que são 

levantadas em campo, através da análise da entrevista com as pessoas que 

estão diretamente envolvidas com a empresa estudada.  

 Neste trabalho foi realizado entrevistas com perguntas 

semiestruturadas, contemplando as seguintes categorias de análise: (1) 

Inovação, sendo o valor econômico gerado por uma nova ideia, tanto de produto 

como um processo produtivo; (2) Internacionalização de Empresas, o passo 

que a empresa dá para se lançar além fronteira, explorando mercados 

estrangeiros e participar dos negócios internacionais; (3) Estratégia, todas as 

ações que podem propiciar a empresa ganho de mercado; (4) Transferência de 

Tecnologia, da maneira que a(s) filiais possam contribuir para melhorar o 

conhecimento técnico do seu produto ou processo produtivo e transmitir para a 

empresa mãe e ou suas subsidiárias irmãs. Através das entrevistas foi possível 

identificar subcategorias de análise como: (1) Relação com Centros de 

Conhecimento, devido aos programas de inovação governamental tanto 

nacional como estrangeiras e que permite a incorporação de conhecimento 

tecnológico; (2) Recursos Humanos/Competência, o capital humano 

necessário para a linha de produção da empresa, bem como sua capacitação 

técnica, uma vez que a empresa estudada detém tecnologia de ponta; (3) Visão 

Mercadológica, como a empresa trabalha o seu produto para atrair clientes; (4) 

Manutenção, a preocupação do produto como visão do ciclo de vida do produto 

e manutenção para o projeto dos seus equipamento; (5) Parcerias, como 

estabelece parcerias para produzir seus produtos.  

 



100 
 

Para dar base para o questionário dos entrevistados, abaixo relacionamos para 

cada categoria de análise, os autores que dão sustentação para as perguntas: 

 

Quadro: 6 – Constructo do cluster das categorias de análise 

 Cluster Autores 

1 Inovação Schumpeter (1961); Stephen, Rosemberg (1986); 

Nelson (1988); Dozi (2006); Pavit (1984); Ludwal 

(1985/88/92); Eleven (2010); Hobday (2005) 

2 Estratégia Porter (1986); Teece (1997); Barney (1986); 

Ansoff (1990); Krugman (1986) 

3 Internacionalização 

de Empresas 

Buckley & Casson (1976); Rugman (1981); 

Rugman & Verbeke (1998); Barney ((1991); 

Hymer (1960); Dunning (1988); Johanson & 

Vahlne (1977) 

4 Transferência de 

Tecnologia  

Gupta & Govindarajan (2000); Kogut & Zander 

(1993); Mudambi (2002); Michailova & Mustaffa 

(2012) 

Fonte: idealizado pelo autor. 

 

 As entrevistas foram conduzidas de maneira semiestruturadas 

com empregados e ex-empregados da empresa envolvidos diretamente ou 

indiretamente nas ações de incorporação de inovação da empresa, para 

possibilitar a triangulação das respostas, para melhor controle metodológico 

(YIN, 2001, MIGUEL, 2007) foram escolhidos diversos entrevistados, para 

levantamento dos dados. 

 Foram aplicadas cinco entrevistas com foco na área de 

inovação, incorporação de conhecimento e transmissão de conhecimento e 

subsidiárias, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 7: Perfil dos entrevistados 

 

 Cargo Área 

1 Presidente Estratégia 
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2 Encarregado da Produção Fuselagem 

3 Projetista Projeto 

4 Piloto Instrutor 

5 Piloto Instrutor 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

4 Estudo de Caso 

 Esta seção detalha a empresa que é o objeto deste estudo de 

caso – a Embraer. Apresenta um breve histórico. Identifica os principais 

segmentos em que ela atua, dentre eles o mercado de Aviação Executiva dentro 

da Aviação Geral e o mercado de Defesa.  

 

4.1 Embraer 

 A Embraer S.A. está localizada no interior de São Paulo, na 

cidade de São José dos Campos, atua na aviação há mais de 40 anos e é uma 

das maiores empresas aeroespaciais do mundo. 

 A empresa foi criada em 1969 como companhia de capital misto 

e controle estatal com a finalidade de produzir a aeronave Bandeirante em série. 

Em 1970, o Bandeirante começou a ser exportado para o mercado europeu e a 

empresa fez as suas primeiras parcerias com empresas aeronáuticas. Nos anos 

1980, houve o desenvolvimento do modelo BEM 120, conhecido comercialmente 

como Brasília, do BEM 145, do programa AMX, do CBA e do BEM 312 Tucano 

e um projeto de US$1,3 bilhões decorrente do lançamento do cargueiro KC-390, 

em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB). 

 Projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e 

sistemas. Além de fornecer suporte e serviços de pós-venda. Sua atuação 

abrange os segmentos de negócios de Aviação Comercial, Aviação Executiva, 

Defesa & Segurança e Sistemas. 
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 Com escritórios e fábricas em várias partes do mundo e mais de 

cinco mil aeronaves entregues em todos os continentes, a Embraer é hoje uma 

das maiores companhias exportadoras do Brasil 

 A empresa tem cerca de 17,3 mil empregados no Brasil e 1,9 mil 

empregados no exterior, com escritórios, instalações industriais e oficinas de 

serviço ao cliente em cinco continentes, em países como Brasil, Estados unidos, 

França, Portugal, China e Cingapura. Os resultados mostram uma receita líquida 

de mais de 13,6 bilhões de reais em 2013 com resultado de 12% acima do ano 

anterior, com a entrega de 215 aeronaves do seu portfólio. 

 

Figura 7: Receita por segmento e por Região da Embraer. 

 

Fonte: Embraer 2013. 
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Figura 8: Unidades e Escritórios da Embraer no mundo 

 

Fonte: Embraer 2013. 

 A Embraer teve como primeiro Diretor Superintendente, o 

tenente-coronel e engenheiro Ozires Silva, um dos idealizadores do IPD-6504, 

passou em 07 de janeiro de 1994, após longo processo, a empresa foi 

privatizada e entrou em uma nova era, cuja estratégia estava baseada na 

premissa de que o domínio da integração de sistemas era mais crucial do que 

uma fatia expressiva do valor agregado do avião sendo produzia no Brasil. 

Associando a isso, às competências técnicas desenvolvidas em tecnologia 

aeronáutica, a empresa obteve independência e autonomia na tomada de 

decisão quanto à gestão do negócio, à concepção de projetos e à criação de 

oportunidades de mercado (Cassiolato & Szapiro, 2002). 

 O quadro abaixo resume os eventos mais importantes que 

afetaram a história da Embraer. 

Quadro 8: Principais eventos da história da Embraer 

ANO PRINCIPAIS EVENTOS ANO PRINCIPAIS EVENTOS 

1969 Fundação da Embraer em 19 de 
agosto 

1992 Início do processo de privatização 
da Embraer 
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1970 Ministério da Aeronáutica assina 
contrato para 80 aviões 
Bandeirante 

1993 Embraer estabelece acordos para 
o desenvolvimento do EMB 145 

1971 Início da produção do 
Bandeirante, primeiro voo do 
Xavante 

1994 Embraer é privatizada 

1972 Primeiro voo e certificação do 
Bandeirante de série 

1995 Primeiro voo do EMB 145 

1973 Bandeirante opera na Transbrasil 
e na Vasp 

1996 Primeiro ERJ 145 para a 
Continental Express 

1975 Exportados os primeiros 
Bandeirante para a Força Aérea 
Uruguaia 

1997 Desenvolvimento das aeronaves 
de inteligência, Vigilância e 
Reconhecimento (ISR) para o 
SIVAM do Governo Brasileiro 

1976 BEM 121 Xingu faz o voo 
inaugural 

1998 EMB 145 passa a adotar a sigla 
ERJ 145 (de “Embraer Regional 
Jet”) 

1977 Francesa Air Littoral importa EMB 
110 Bandeirante 

1999 Desenvolvimento da família 
Embraer 170/190. Super Tucano 
faz voo inaugural  

1978 A FAB contrata a Embraer para 
desenvolver e EMB 312 Tucano 

2000 Lançado o programa Legacy 

1979 Estabelecida a Embraer Aircraft 
Company nos Estados Unidos 

2001 EMBRAER 170 é apresentado 

1980 Primeiro voo do EMB 312 Tucano 2003 ERJ 145 é produzido na Harbin 
Aircraft Industry (HEA), na China 

1981 Desenvolvimento e fabricação do 
AMX junto com as empresas 
italianas Aeritalia (hoje Alenta) e 
Aermacchi 

2004 EMBRAER 170 entra em operação 
comercial na Europa e nos EUA 

1983 AMX e EMB 120 Brasília voam 
pela primeira vez. Estabelecida a 
Embraer Aviation Internacional 
(EAI), na França 

2005 Lançamento do jato executivo 
Phenom 100 e Phenom 300 

1988 Início do desenvolvimento do 
CBA 123 

2006 Lançamento do jato executivo 
Lineage 1000 

1989 Começa o projeto do jato EMB 
145, futuro ERJ 145 

2007 1000 aeronaves ERJ 145 
produzidas. Primeiro voo do 
Phenom 100 

1990 A aeronave CBA 123 faz primeiro 
voo 

2008 Primeiro voo do Phenom 300. 
Certificação do Phenom 100 e do 
Lineage 1000  

1991 Programa EMB 145 é relançado 2009 Assinado contrato para o 
lançamento do programa KC-390 

Fonte: Bandeirante (2009). 
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 A Embraer acompanhou a tendência mundial de crescimento 

verificada no setor de transporte aéreo comercial. Segundo dados da 

International Air Transport Association (IATA), a lucratividade líquida do setor foi 

de aproximadamente US$ 13 bilhões – um salto considerável em relação aos 

US$ 6,1 bilhões, em 2012.  

 Diante deste cenário, a Embraer estima alta de 4,8% ao ano na 

demanda mundial por transporte aéreo durante as próximas duas décadas. 

Cerca de 6.400 jatos comerciais de até 130 assentos serão requeridos para 

suportar a renovação da frota e o crescimento projetado. 

 No segmento de jatos comerciais de 70 a 130 assentos, a 

Embraer aumentou sua liderança de mercado, com mais de 60% das entregas 

acumuladas desde 2004, para 65 companhias aéreas em 45 países. A nova 

categoria de jatos, o E-Jets têm sido amplamente reconhecidos pela 

versatilidade, e, visando reforçar a competitividade dos seus produtos e 

aumentar a liderança no segmento, desenvolveu melhorias e a mais significativa, 

a redução de consumo de combustível, para os modelos E175 – E190 e E195. 

 No segmento de jatos executivos, das 677 aeronaves entregues 

em todo o mundo, a Embraer participou com 120 jatos da família: Phenom 300, 

o Legacy 500 e Lineage 1000 e ainda expandiu sua rede mundial de suporte ao 

cliente, com destaque para o início das operações do centro de serviços em 

Sorocaba-SP. Desta maneira, atua com seis centros próprios de manutenção, 

totalizando 68 centros de serviços em todo o mundo. 

 No segmento de Defesa & Segurança, o lançamento do moderno 

cargueiro KC-390 tem encomendas tanto da Força Aérea Brasileira como de 

outros países. A Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) selecionou o Super 

Tucano para seu programa Light Air Suport (LAS), para missões de treinamento 

avançado, reconhecimento aéreo e apoio-tático, sendo fornecido e produzido 

pela fábrica da Embraer em Jacksonville (EUA), em parceria com a Sierra 

Nevada Corporation – companhia norte-americana que desenvolve soluções 

tecnológicas nos segmentos aeroespacial e de eletrônica. 

  Em um cenário de desafios, a Embraer acumula conquistas 

importantes, e cumpri seus compromissos, incluindo as estimativas de entregas, 



106 
 

receitas e margem operacional, mantendo sua credibilidade junto ao mercado, 

tanto nacional como internacional. 

 

5 Análise de Dados e Resultados 

 Nesta seção é apresentado os resultados da coleta dos dados 

durante o estudo de caso, cujos trechos coletados foram categorizados pelo 

autor de acordo com os seguintes temas: inovação, internacionalização, 

estratégia e transferência de conhecimento. Com relação a análise dos dados, o 

trabalho utilizou a abordagem dedutiva na fundamentação teórica, buscando 

conceitos que dessem sustentação ao assunto estudado.  

 A abordagem indutiva foi utilizada na coleta de dados e 

informações, bem como a análise dos dados e resultados, tendo como propósito, 

a ampliação dos conhecimentos captados pelo estudo. O processo de 

triangulação foi realizado através do cruzamento das informações coletadas nos 

dados primários (entrevista com funcionários e ex-funcionários da empresa) com 

a análise documental, fundamentos teóricos e observação direta. Os resultados 

da pesquisa foram avaliados e analisados sob a ótica da teoria descritiva no 

referencial teórico. 

Quadro 9 – Principais Pontos metodológicos da Pesquisa 

Abordagem Estudo de Caso Único 

Tema de Análise A Relação entre a Internacionalização e Inovação das 

indústrias de Alta Tecnologia em Países emergentes. 

Objeto de Análise Embraer S.A. 

Coleta dos Dados Entrevistas, análise documental, busca em fontes 

secundárias e websites especializados. 

Análise dos Dados Interpretação dos dados qualitativos, abordagem 

dedutiva (fundamentação teórica) e indutiva (coleta e 

análise dos dados). 

Qualidade e Validade Busca pela imparcialidade, diversas fontes de 

evidência (triangulação), revisão das transcrições das 

entrevistas pelos entrevistados. 
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Referencial Teórico Inovação, Internacionalização, Indústria de Alta 

Tecnologia, Países Emergentes. 

Tipologia dos Dados Qualitativos 

Contribuição Teórica Refinamento da Teoria. 

Fonte: Adaptado (MIGUEL, 2005). 

 

5.1 Apresentação dos Dados e Informações Coletadas  

  Com base em um roteiro de entrevista semiestruturado, com 

objetivo de caracterizar as categorias de análise e o obter uma avaliação 

qualitativa da mesma. As informações coletadas foram úteis pois, com base nas 

respostas dos entrevistados, foi possível não só validar o questionário e as 

categorias de análise propostas como extrair subitens relevantes que 

contribuíram para a riqueza de informação e sistematização do processo 

produtivo e comercial da Embraer, que são apresentadas em tópicos distintos. 

 

5.1.1 Inovação 

 Apesar das afirmações que a inovação é a introdução de um 

produto, processo ou serviço novo no mercado (Betz, 1993; Cantwell, 1995; 

Dunning, 1994; Nelson, 1993; Silverberg, Dosi, & Orsenigo, 1988), e a proposta 

de associar a inovação à condição econômica, ou seja, incorporar à linha 

produtiva para explorar mercados não ser uma ideia recente, a apresentação do 

processo de inovação pode ser dividida em três fases: viabilidade da ideia, 

exploração comercial e propagação, no intuito de que possa ser compreendido 

como um ciclo sistêmico de geração e produção de conhecimento aplicado 

(Schumpeter, 1961). 

 Aliado a este pensamento, a inovação na Embraer remonta seu 

primeiro presidente, onde foi criado um ambiente em que a cultura de inovação 

é permanente em todos seus níveis e a internacionalização é uma condição 

prioritária para a sobrevivência da companhia, como segue: 

“Inovação na Embraer é dentro da Embraer. ” 
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“Em geral é indígena, é interna. Quer dizer, nós desenvolvemos na Embraer uma 

cultura de competência global” 

“...a filosofia é a mesma, quer dizer, sempre voltado para a inovação, e nós 

sabemos que só vamos conquistar posição no mercado” 

“Se vocês olharem os nossos aviões, eles são inovadores” 

 Os autores tratam a inovação de forma mais ampla e complexa dentro da 

empresa, considerando recursos, habilidades e competências. Para transformar as 

capacidades internas e tomar a empresa mais adaptativa para aprender e explorar 

novas ideias, a criação e adoção de práticas gerenciais se fazem necessárias, como: 

 

“Isto faz parte do DNA da empresa, qualquer subsidiária aberta pela Embraer 

tem inovação como item primário” 

“Mas em geral a inovação vem do chão de fábrica…fábrica entendido como 

global, não quer dizer que o cara que está apertando parafuso, colocando 

rebite...não é nada disso. Mas de pessoas que tem a cabeça no lugar” 

“No meu escritório, eu tinha uma placa, aqui nesta sala não cabe mais do que 

8.000 pessoas...” 

“...e não deixava fechar a porta…então entrava todo mundo para conversar, 

trocar ideia…” 

“Um determinado dia chegou um engenheiro...pegou um pedaço de papel... Um 

tipo de papel…uma folha A4 e jogou para cima…e perguntou para mim: quais 

são as formas que este papel assume enquanto ele cai? Eu respondi: Sei lá? Ele 

falou...tudo plano de cônicas…sabe quais são as cônicas, não é? Hipérbole, 

parábola, círculo, etc., aí eu falei: e aí? Ele falou...já imaginou agora com o 

computador é possível a gente projetar o nosso avião só com perfil de cônica, 

porque são razões quadráticas, que podem ser escritas pela álgebra. Bom, mas 

eu falei: E daí? Aí nós vamos colocar chapa numa posição que ela quer ficar, 

quer dizer...nós não estamos colocando nenhuma tensão interna na chapa, quer 

dizer: a chapa dobrada...ela fica tranquila, sem cargas adicionais ou tensões 

adicionais…aí ele começou a alinhar: peso do avião final, fadiga, eliminar 

concentrações de tensões, essa coisa toda” 
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 Na Embraer a inovação é a força motriz do desenvolvimento dos 

seus produtos e estão enraizadas tanto na matriz como em todas as suas 

subsidiárias espalhadas ao redor do mundo. Neste tipo de negócio são 

necessárias pessoas com habilidades e competência para execução do trabalho, 

além dos recursos necessários para o sucesso do produto inovador, como 

relatam os entrevistados: 

“Uma questão de benefício pessoal que é trabalhar com uma coisa inovadora, 

uma coisa que traga para você uma oportunidade de desenvolvimento, em 

contrapartida, torna o produto mais competitivo” 

“...mas começou na Embraer e melhorou o design do avião, o que melhorou o 

desempenho e redução de consumo” 

“Não tenha dúvida que constantemente estamos trabalhando em inovação de 

processo e de produto, procurando a satisfação do cliente”  

“Indústria aeronáutica como qualquer indústria é o processo de evolução, é o 

processo de desenvolvimento de novas tecnologias” 

“Você pode também conseguir desenvolver a inovação nos processos 

produtivos, processos gerenciais, além da tecnologia para o desenvolvimento do 

produto” 

“A indústria aeronáutica trabalha com tecnologia de ponta e tecnologia para 

atender o mercado” 

“Aeronáutica investiram muito em capacitação” 

“Mas a gente sabe que essa tecnologia de ponta é a de projeto e integração de 

sistemas do que o próprio desenvolvimento de tecnologias específica” 

 Um subitem importante extraído da inovação na Embraer é a 

preservação da cultura de inovação em toda a empresa, o que permita a 

empresa estar sempre “aberta” para novas ideias” a serem incorporadas em 

seus produtos, que podem ser inovação incremental ou radial, como afirmam: 

“No meu escritório, eu tinha uma placa, aqui nesta sala não cabe mais do que 

8.000 pessoas...” 
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“E não deixava fechar a porta…então entrava todo mundo para conversar, trocar 

ideia…” 

“Um determinado dia chegou um engenheiro...pegou um pedaço de papel...um 

tipo de papel…uma folha A4 e jogou para cima…e perguntou para mim: quais 

são as formas que este papel assume enquanto ele cai? Eu respondi: Sei lá? Ele 

falou...tudo plano de cônicas…sabe quais são as cônicas, não é? Hipérbole, 

parábola, círculo, etc., aí eu falei: e aí? Ele falou...já imaginou agora com o 

computador é possível a gente projetar o nosso avião só com perfil de cônica, 

porque são razões quadráticas, que podem ser escritas pela álgebra. Bom, mas 

eu falei: E daí? Aí nós vamos colocar chapa numa posição que ela quer ficar, 

quer dizer...nós não estamos colocando nenhuma tensão interna na chapa, quer 

dizer: a chapa dobrada...ela fica tranquila, sem cargas adicionais ou tensões 

adicionais…aí ele começou a alinhar: peso do avião final, fadiga, eliminar 

concentrações de tensões, essa coisa toda” 

“A partir do tucano, não na escala global, mas a partir do tucano, nós colocamos 

perfis de cônicas em todos os nossos aviões...resultado...nós não temos trincas 

praticamente na estrutura, o avião tem uma durabilidade maior, evita problemas” 

“Área de pesquisa estrutural, onde ela também busca a uma forma mais...uma 

tecnologia mais avançada no sentido de união de materiais, desenvolvimento 

dos próprios materiais com relação a leveza, dureza e resistência, são materiais 

que suportam determinadas pressões, tem uma resistência mecânica 

diferenciada” 

“Eu me concentrei um bocado nesse troço, vendo quais eram os parâmetros que 

seriam diferentes, adequados para fazer um produto diferenciado no mercado 

internacional” 

“Pesquisa estrutural, onde ela também busca a uma forma mais... uma 

tecnologia mais avançada no sentido de união de materiais, desenvolvimento 

dos próprios materiais com relação a leveza, dureza e resistência” 

“Aeronáutica investiram muito em capacitação” 

“E foi criado uma massa crítica” 

“Capacitação que foi desenvolvido ao longo do tempo da aviação” 
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“A tecnologia de aviação tanto antes como depois, é uma ciência que você tem 

que ter acesso” 

“Hoje você tem acesso às cabeças das pessoas, ao conhecimento do mundo 

inteiro” 

“Você pode trazer pessoas com conhecimento maior e agregar ao conhecimento 

das pessoas” 

“Hoje a massa crítica, esta que você tem a capacidade de trazer para dentro da 

empresa” 

 A entrevista de forma semiestruturada permitiu aos 

entrevistados, uma liberdade de informação, o que permitiu extrair 

subcategorias, enriquecendo o trabalho. 

 

5.1.2 Estratégia 

 A natureza e agressividade da competição estratégica na 

indústria estão sistematizadas há longa data pelo modelo diamante (Porter, 

1979), porém a estratégia são planos, planejamento e ações que a empresa 

propõe para obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes, e que podem 

ser específicas, ou seja, atuar em determinadas áreas da empresa e não como 

ação da empresa como um todo (Mintzberg, 1987).  

 A Embraer conta com uma estratégia muito bem definida, 

galgada no seu nicho de mercado e para isso mantém relacionamento com 

vários fornecedores e fabricantes, para desenvolver peças, sistemas e até 

parcerias que permite investimento estrangeiro no desenvolvimento de modelos 

em troca de exclusividade no fornecimento de determinados componentes do 

produto desenvolvido. 

 Desta maneira a Embraer alavanca seus negócios, mantendo um 

bom índice de investimento no desenvolvimento de novos produtos, como já 

levantamos, o investimento no desenvolvimento de produtos aeronáuticos é 

elevado e demorado, o que permite a empresa lançar novos modelos mais 

rapidamente que a sua concorrência, como exposto pelos entrevistados: 
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“Foi assim que iniciamos o processo de invenção do transporte aéreo regional, 

e foi uma delícia né, porque todo mundo dizia que não ia dar certo” 

“Antes de criar a Embraer, porque eu pensei na Embraer internacionalizada” 

“Nós temos que entrar no mercado internacional e isso foi uma vantagem e uma 

desvantagem, porque isso assustou todo mundo aqui no Brasil e não houve 

investidor que se interessasse” 

“Companhias especializadas, por exemplo, a eletrônica, a hidráulica, o sistema 

elétrico, tudo isso, nenhuma empresa mundial projeta isto. Isso tudo é 

terceirizado” 

“Dois tipos de subsidiárias, uma subsidiária, sobretudo voltada para as vendas 

internacionais e quem sabe alguma fabricação, como é o caso de Portugal e 

agora nos EUA também, mas tudo faz parte de todas essas estratégias, vamos 

dizer, de opções de mercado” 

“De Portugal, por exemplo, nós nos focamos foi na capacidade do artesão 

português. Eles têm um belo sistema de formação de pessoas, de operários no 

sentido de precisão, de qualidade” 

“Até quando surgiu a ideia de privatização, aí nós nos candidatamos para 

privatizar a companhia, mas olhando para os recursos humanos, a qualidade dos 

recursos humanos e a posição estratégica de Portugal, perto de centros de 

grande consumo: como é o caso da França, da Alemanha, da Inglaterra” 

“No caso dos EUA já foi diferente, nessa internacionalização que foi feita em 

Melbourne, para fazer o Cena” 

“Traz o motor dos EUA, para nós é muito melhor comprar no mercado interno” 

“Os EUA são praticamente autossuficientes nos componentes aeronáuticos, o 

que não é o nosso caso” 

“O nosso mercado não são as linhas aéreas, nosso mercado são os passageiros. 

Então vamos fazer um avião a friendly, que realmente receba os passageiros da 

forma mais importante possível, que os passageiros tenham impacto positivo, 

seja no acabamento interno, cor, enfim, tudo aquilo que o passageiro possa 

colocar a mão e pé seja extremamente cuidado” 
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“Não tínhamos um fabricante no mundo fabricando uma cadeira para pessoas 

pô! ” 

“Poltronas muito mal concebidas. Nós decidimos projetar cadeiras nós mesmos” 

“Mas dizem que é frescura. Não é frescura não pô...é o cara que paga a conta! ” 

“Participar de mercados que não tem nada a ver, por exemplo, o exército abriu 

uma concorrência para patrulha da fronteira seca brasileira, essa fronteira entre 

países” 

“As pessoas na própria Embraer começam a entender…bom aqui tem um nicho 

de mercado, uma oportunidade que pode ser explorada e aí coloca no chamado 

plano de negócio e explora isso. ” 

“Nós conseguimos desenvolver uma certa cultura da FAB de pagar projetos. ” 

“Hoje a FAB nos acusa de fazermos mais aviões civis do que militares...aí eu 

conversei lá com o pessoal da aeronáutica, mais ou menos há quatro ou cinco 

anos, e foi quando falei para ele: vocês não fazem encomenda e aí que saiu a 

encomenda do 390, que a FAB entrou com 600 milhões de reais. ” 

“A Embraer fez recentemente, um acordo com Minas Gerais para montar um 

escritório técnico, apoiado pelo governo do Anastasia.” 

“No caso da china começou assim, agora parece que não vai caminhar muito 

nessa direção, porque a China tem uma parceria internacional brutal. ” 

“No caso de Portugal eu já salientei, a formação da mão-de-obra de Portugal é 

preciosa” 

“Cada investimento externo da Embraer, vocês vão ver que houve algum fato 

determinante que mandou nessa direção” 

“Eu fiz um acordo com eles, eles deram uma enorme contribuição para 

desenvolver o 145, com o compromisso de que todas as asas do 145 tinham que 

ser fabricadas na Espanha. ” 

“E assim fizemos com um bocado de gente, quer dizer, é uma forma de viabilizar 

as coisas” 
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 A estratégia tem como uma de suas vertentes a parceria, que 

é entendida pelos entrevistados, a relação entre empresas para viabilizar o 

desenvolvimento do produto, inclusive absorvendo riscos associados.  A parceria 

pode envolver o desenvolvimento do produto, aspectos técnicos, tecnológicos e 

finanças (investimento e absorção de custos de desenvolvimento). 

 Desta maneira, pelas informações coletadas, podemos 

sistematizar os objetivos principais em uma parceria como: (a) viabilizar 

financeiramente o projeto; (b) Reduzir significativamente o tempo para o 

desenvolvimento do produto; (c) Compartilhamento de recursos e riscos; (d) 

Atingir custo competitivo no produto final; (e) Assegurar a tecnologia de ponta. 

 Em função do investimento que a empresa espanhola fez na 

Embraer, conseguiu viabilizar o avião ERJ-145 e em troca disso, se manteve 

como fornecedor exclusivo das asas em cada venda realizada pela empresa 

brasileira. O sucesso deste modelo deu suporte para a Embraer viabilizar 

projetos como o EB170/190, que necessitou de suporte financeiro e desafios 

tecnológicos quatro vezes maior utilizados no ERJ-45.  

“O 145 foi inteiramente projetado com dinheiro de fornecedores internacionais, 

por causa do relacionamento” 

“Relacionamento é um dos melhores negócios do mundo e no futuro até deu 

resultado” 

 Mesmo quando não foi possível buscar investidores nacionais 

ou internacionais para viabilizar seus projetos, a Embraer conta com o auxílio da 

Aeronáutica Brasileira, com investimentos importantes para financiar projetos 

que serão utilizados tanto no mercado interno brasileiro, por conta do uso militar, 

como para o mercado internacional, países que se veem atraídos por um produto 

de ponta, utilizados com propósitos militares. 

“...parte com recursos próprios...mas nós conseguimos desenvolver uma certa 

cultura da FAB de pagar projetos. Projetos no sentido misturado né? Isso foi lá 

pelos anos 1966/67 teve uma geração de brigadeiros que nos ouvia muito” 

“...aí eu conversei lá com o pessoal da aeronáutica, mais ou menos há quatro ou 

cinco anos, e foi quando falei para ele: vocês não fazem encomenda e aí que 



115 
 

saiu a encomenda do 390, que a FAB entrou com 600 milhões de reais, que é 

uma fração do que a gente precisa. Mas de qualquer maneira, entrou com 

dinheiro, para a FAB 600 milhões de reais é um dinheirão! Mas um projeto da 

característica do 390 é depois da vírgula!! Existe isso dentro da aeronáutica 

brasileira!!” 

 A parceria não se refere somente a fornecedores e sim com 

seus acionistas e empresas de fomento e instituições governamentais, o que é 

percebido pelas informações: 

“No momento que passasse para o setor privado eu dizia sempre: nós temos 

que botar um produto de sucesso na mão do novo acionista! ” 

“Nós temos que proporcionar rentabilidade ao novo acionista, então foi aí que 

nós começamos a criar produtos novos” 

“Do CTA para passar a financiar, a ser o órgão de financiamento da aeronáutica 

para os novos aviões” 

“Sentamos com a COMUTER AIR LINES ASSOCIATION, nos Estados Unidos, 

juntos com o FAA e propusemos a criação da READER AIR LINES 

ASSOCIATION, resultado...numa tacada só vendemos 50 BANDEIRANTES, 

olha...foi o capital de giro que precisávamos para começar a Embraer” 

 “Busca através de projetos internos de inovação, busca através de parcerias 

com os seus fornecedores, do seu próprio setor de desenvolvimento” 

“Busca de mercado com parcerias com fornecedor, parcerias com outras 

empresas do ramo, programas internos de sugestão” 

“Parceria com instituições de ensino americanas, parcerias com empresas dos 

EUA, mas o que é do meu conhecimento que é forte é a questão da oficina de 

manutenção e linha de montagem dos jatos executivos” 

“Contratação do pessoal da NASA, dos EUA, foi melhorado o winglet, que está 

em todos os aviões atualmente” 

“As técnicas de produção da Embraer estão integradas, o lean manufacturing é 

o mais praticado dentro da Embraer”. 
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 Por outro lado, as entrevistas permitiram perceber que o 

conceito de parceria na indústria aeronáutica é um ponto de extrema 

importância, contudo esta ação tem um propósito único que é o atendimento de 

sua demanda, o qual é exigente e com padrões rígidos de custo de manutenção 

e acabamento, por isso a Embraer tem que estar preparada para atender a 

necessidades dos seus clientes.    

“O avião da Embraer tem um pacote de entrega, seja para a aviação executiva 

como para a aviação militar” 

“O nosso jato E-2, assim como os jatos executivos constantemente estão sendo 

estudados, estão sendo implementados melhorias as quais vão fazer nos manter 

no mercado” 

“Um produto desta magnitude é preciso uma mão-de-obra específica, 

qualificada, competente e comprometida” 

“Os órgãos do governo, e aeronáutica investiram muito em capacitação, o ITA, 

o CTA e mesmo o INPE, todos esses órgãos ligados à aviação” 

“Mas a gente sabe que essa tecnologia de ponta é a de projeto e integração de 

sistemas do que o próprio desenvolvimento de tecnologias específica” 

“O desenvolvimento da Embraer e o que ela é hoje, uma é o mercado e outra é 

a capacitação que foi desenvolvido ao longo do tempo” 

“A tecnologia de aviação tanto antes como depois, é uma ciência que você tem 

que ter acesso” 

“Hoje a massa crítica, esta que você tem a capacidade de trazer para dentro da 

empresa” 

“Manter uma subsidiária no exterior...é escala de consumo” 

“A Bombardier já domina o processo produtivo de fibra carbono. 60% do avião 

da Bombardier é de fibra carbono, dessa maneira o avião dela é mais leve” 

“A Embraer domina a economia, seus aviões voam mais consumindo menos...a 

manutenção é mais rápida e prática” 
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“...todas as reclamações de clientes passavam inicialmente para nós, que 

recorríamos aos diversos departamentos responsáveis pelo ocorrido e 

fornecedores para solucionar o problema. Como pane de painel, não atuação do 

trem de pouso e assim por diante. Era um suporte técnico, que é muito bom, a 

Embraer se compromete a entregar peças de reposição em 24 horas em 

qualquer parte do mundo. Esse tipo de apoio, que não acontece com outras 

companhias, faz com que a Embraer penetrar mais ainda no mercado, além da 

qualidade do seu produto, é quase inigualável” 

 Como subitem da estratégia, encontramos o core business da 

Embraer, o que é necessário uma estrutura de planejamento estratégico em 

todas as áreas que compõe a empresa a fim de, não só enfrentar a concorrência 

do setor em que está inserido, mas se diferenciar estrategicamente dos seus 

adversários, como demostrado na figura 9: 

 

Figura 9: Core Team da Embraer 

 

Fonte: Embraer 2014. 

E que foi evidenciado nas respostas dos entrevistados em: 

“A subsidiária voltada para o core business da companhia, e as subsidiárias em 

outros segmentos” 

“Dois tipos de subsidiárias, uma subsidiária, sobretudo voltada para as vendas 

internacionais e quem sabe alguma fabricação, como é o caso de Portugal e 
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agora nos EUA também, mas tudo faz parte de todas essas estratégias, vamos 

dizer, de opções de mercado” 

“O nosso mercado não são as linhas aéreas, nosso mercado são os passageiros. 

Então vamos fazer um avião a friendly, que realmente receba os passageiros da 

forma mais importante possível, que os passageiros tenham impacto positivo, 

seja no acabamento interno, cor, enfim, tudo aquilo que o passageiro possa 

colocar a mão e pé seja extremamente cuidado” 

“Não tínhamos um fabricante no mundo fabricando uma cadeira para pessoas 

pô! ” 

“Poltronas muito mal concebidas. Nós decidimos projetar cadeiras nós mesmos” 

“Mas dizem que é frescura. Não é frescura não pô...é o cara que paga a conta! ” 

“Participar de mercados que não tem nada a ver, por exemplo, o exército abriu 

uma concorrência para patrulha da fronteira seca brasileira, essa fronteira entre 

países” 

“As pessoas na própria Embraer começam a entender…bom aqui tem um nicho 

de mercado, uma oportunidade que pode ser explorada e aí coloca no chamado 

plano de negócio e explora isso” 

“Business plan. Quer dizer...não é projeto...e aqui é projeto ou plano de negócio, 

que não explica ou exprime exatamente o que quer dizer. De modo que vocês 

conversando com o pessoal da engenharia da Embraer, vocês vão notar que 

durante uma conversa como essa aqui, ele solta um monte de palavras em 

inglês. ” 

“As empresas aéreas do mundo inteiro, passaram para reduzir custos, passaram 

a padronizar seus aviões” 

 “Vendemos 100 aviões para a American Air Lines, o meu pessoal até 

apresentou uma certa resistência de mudar alguns sistemas, eu falei: Não reduz 

não...é fator de venda!!” 

“Embraer tem que estar adequado nessas necessidades para poder inovar nos 

seus produtos e se manter no mercado” 
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“Processo de desenvolvimento de novas tecnologias para atender o mercado e 

perspectivas das pessoas em relação ao produto” 

“Indústria aeronáutica trabalha com tecnologia de ponta e tecnologia para 

atender o mercado” 

“Da Embraer foi atingir o mercado interno: na aviação regional, agrícola como 

também atender a FAB, com aviões militares” 

“A concorrência, as grandes empresas aéreas, que ao longo do desse tempo, 

mudaram o foco empresarial” 

“Manter uma subsidiária no exterior...é escala de consumo” 

“As pessoas na própria Embraer começam a entender…bom aqui tem um nicho 

de mercado, uma oportunidade que pode ser explorada e aí coloca no chamado 

plano de negócio e explora isso” 

 O mercado não pode ser desprezado em uma indústria que 

pretende conquistar mercado. A Embraer diversifica seu modelo de entrada em 

diversos países, a ponto de montar seu produto nacionalizado no país destino, 

como exigência da cultura local, explicado em: 

“É lógico, nós não temos o poder de mudar uma sociedade. O que nós temos 

que fazer é entender a sociedade, como que ela vive e tirar os valores possíveis 

dessa sociedade. Trabalhar em cima disso, porque se vocês perguntarem na 

Embraer ou para qualquer pessoa, seus atuais dirigentes, se eles vão padronizar 

o que a gente faz, por exemplo, lá na ERLA no Chile com a OGMA em Portugal, 

eles vão dizer: Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E no entanto, a nossa 

tendência normal é a de: “Nós vamos fazer igual”, ah... a gente acaba fazendo 

um mastodonte aí nesse troço. ” 

“Exatamente...exatamente...às vezes eu fico pensando, você falou na suíça, 

como é que suíça consegue com aquela mão-de-obra cara “pra burro”, fabricar 

relógios competitivos? Quer dizer, é uma boa pergunta, não é?  É considerada 

a obra produtiva mais cara do mundo...e, no entanto, eles têm êxito” 

“Que eu saiba não, dependendo do mercado, por exemplo, o mercado chinês é 

um mercado bastante grande, por estranho que possa parecer né, um país 
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comunista que se lança no capitalismo e dá certo. Bom, mas a Embraer tinha 

que ir para a China. Agora, para chegar na China, o chinês tinha um pensamento 

diferente do nosso...aqui no Brasil você entra numa loja, você tem uma loja de 

produto importado, você dá opção para o importado e o brasileiro fica em último 

lugar, não é isto? O chinês é o inverso, se o produto não for chinês é difícil 

vender. Então a estratégia com a China foi diferente. Foi fazer uma fábrica na 

China, independente dessas circunstâncias...que o chinês não sabia fazer avião”   

 O subitem diversificação também foi encontrada em estratégia 

com as seguintes respostas: 

“Companhias especializadas, por exemplo, a eletrônica, a hidráulica, o sistema 

elétrico, tudo isso, nenhuma empresa mundial projeta isto. Isso tudo é 

terceirizado” 

“A subsidiária voltada para o core business da companhia, e as subsidiárias em 

outros segmentos, que não tem nada a ver com a Embraer. Quer dizer, hoje a 

Embraer tem empresas que estão subcontratando, até está participando do 

projeto do submarino atômico da marinha” 

“De participar de mercados que não tem nada a ver, por exemplo, o exército 

abriu uma concorrência para patrulha da fronteira seca brasileira, essa fronteira 

entre países. A Embraer entrou e ganhou e está fazendo” 

“Talvez tenha no avião, mas não é o foco principal, o ponto principal é realmente 

todo aquele know how, toda aquela tecnologia, o software necessário, tudo isso, 

para atingir o objetivo do exército tem de realmente fazer uma supervisão” 

“Tem soluções que não são nem avião...tem alguns casos que a Embraer está 

usando até drônio…quer dizer, coisa deste tipo” 

“O que nós temos que fazer é entender a sociedade, como que ela vive e tirar 

os valores possíveis dessa sociedade” 

“Nos EUA, nós não vamos entrar com manufatura, porque nós fazemos melhor 

que eles aqui no Brasil, fazemos melhor que eles em Portugal” 

“No momento que passasse para o setor privado eu dizia sempre: nós temos 

que botar um produto de sucesso na mão do novo acionista! ” 
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“Suas oportunidades de oferecimento de uma boa opção para quem busca seus 

produtos” 

“A própria área de desenvolvimento de produto busca de competitividade e 

sustentabilidade” 

“Embraer fez um acordo interessante com a Airbus, ela está trabalhando junto 

com a Airbus no desenvolvimento do combustível sustentável” 

“Integrar sistemas, isso facilita, porque você ganha em escala, em tempo de 

maturação de projeto, quando você tem acesso de tecnologias de todo o mundo” 

“As feiras internacionais são fontes de informação: marketing da empresa, tanto 

da Embraer como da cadeia de fornecedores” 

 

5.1.3 Internacionalização   

 A internacionalização da Embraer supera expectativas de muitos 

especialistas, que consideram que a indústria aeronáutica já nasce 

internacionalizada, contudo é necessário saber se o pessoal necessário para a 

construção do produto avião está capacitado, o que demanda tempo para 

adquirir expertise e se o mercado onde está instalada a empresa tem demanda 

para suportar a linha de fabricação da companhia. Se o mercado interno não 

suporta esta suposição, então a empresa necessita ir além fronteira para 

viabilizar seu negócio.  

 O que dá suporte às perguntas de internacionalização “por que 

sair? ” E transpor as barreiras do seu território natal. Dão suporte nas respostas 

dos entrevistados: 

“Não, não, não sempre não, isso implica porque desde o Santos Dumont até a 

Embraer nós não tivemos êxito, não é? Na construção aeronáutica no Brasil né? 

Apesar de nós termos tido neste período, pioneiros extremamente competentes 

e bem formados” 

“Mercado interno aeronáutico brasileiro é desprezível” 
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“O mercado brasileiro não justifica nenhuma linha de produção da Embraer, 

portanto a internacionalização, como nós vimos lá na década de 60” 

“...porque eu pensei na Embraer internacionalizada” 

“A empresa do futuro tem que ser uma empresa internacional” 

“Aí depende de uma série de fatores, inclusive o mercado. Um deles é 

importante. No caso de Portugal eu já dei para vocês que é a capacitação da 

mão-de-obra” 

“Uma oportunidade que pode ser explorada e aí coloca no chamado plano de 

negócio e explora isso...” 

“Hoje nós somos uma das melhores companhias do mundo” 

“Como é que suíça consegue com aquela mão-de-obra cara “pra burro”, fabricar 

relógios competitivos? ” 

“Os componentes mais caros são dos EUA, motor essas coisas todas, eletrônica” 

 “BANDEIRANTE foi o primeiro, para certificar nos EUA” 

“COMUTER AIR LINES ASSOCIATION, nos Estados Unidos,  juntos com o 

FAA e propusemos a criação da READER AIR LINES ASSOCIATION, 

resultado...numa tacada só vendemos 50 BANDEIRANTES. ” 

 O que denota que a internacionalização de Embraer suplantou 

momentos turbulentos nos EUA, respondendo outra questão da 

internacionalização “para onde ir?, fornecendo uma solução para o transporte 

regional americano, uma lacuna deixada pelas grandes companhias aéreas de 

lá, como comportamento proativo (Deresky, 2000).  

 A indústria aeronáutica se caracteriza por se internacionalizar 

pela visão econômica, ou seja, a estrutura da empresa é dotada de recursos e 

capacidades podendo absorver as atividades que são dispendiosas (Buckley & 

Casson, 1976; Rugman, 1980), ou para absorver conhecimento. 

 Nesta visão podemos destacar quatro determinantes que podem 

ser consideradas como críticas: a) fator de condicionantes (com o foco na criação 

de fatores de produção avançadas); b) fator de demanda (com o foco na 
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demanda total e sofisticação da demanda); c) Fator suporte da indústria (com 

foco na presença mundial ou com utilização de cluster) e d) a estrutura da 

estratégia e seu ambiente de rivalidade (onde a forte rivalidade e aprendizado 

rivaliza contra os atores na busca de inovação) (Cartwright, 1993; Dunning, 1996; 

Moon et al., 1998; Rugman and D’Cruz, 1993; Rugman and Verbeke, 1993; 

Rugman et al., 1995), como revelado abaixo:  

“É que o objetivo da empresa lá é não só fornecer para cá mas para o mundo 

inteiro. Ela busca competitividade e baixo custo e lá ela está no centro de 

excelência de conhecimento tecnológico, na região onde está implantada a 

empresa” 

“...o efetivo da empresa na subsidiária no exterior, em princípio ele é misto, então 

vão ali algumas pessoas chave para que o negócio venha a deslanchar, então 

no startup de uma subsidiária no exterior é feito um reforço com relação ao 

quadro gerencial, ao quadro direcional, o quadro de funcionários que possam 

dar rumo certo desde o início do negócio que está se empreendendo no país 

desconhecido” 

“Questão da China, onde a China tem uma questão política forte em relação a 

subsidiária da Embraer e desde que a Embraer está lá, tem desenvolvido seu 

produto, tem participado do mercado, tem sido competitiva” 

“É um país de cultura muito tradicionalista e isto acarreta alguns impactos mas 

a Embraer vem desenvolvendo seu produto normalmente” 

“A subsidiária pode estar em um país que tenha um conhecimento diferenciado, 

cultura mais antiga” 

“Porque a subsidiária tem contato com materiais, rotinas, com a necessidade de 

aprovação de órgãos homologadores” 

“Indústria aeronáutica trabalha com tecnologia de ponta e tecnologia para 

atender o mercado, não só o nacional como o internacional” 

“A Embraer trabalha para atingir este produto, principalmente no mercado 

americano, pois ela tem uma filial lá” 
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“A subsidiária dos EUA contratou um pessoal da NASA, quando ela dispensou 

vários engenheiros, e esses trabalham na Embraer no desenvolvimento de um 

melhor design e melhoraram a ponta da asa: o WingLet, que todas as 

companhias estão usando” 

“A Bombardier fechou sua subsidiária nos EUA e demitiu 1500 funcionários, a 

Embraer absorveu 300 engenheiros...vamos ver o que vão trazer de novo” 

 A internacionalização da Embraer é vista também como uma 

necessidade, pois sua rede de fornecedores não só é internacional, como muito 

especializada. Desta forma a empresa precisa idealizar seu produto com o poder 

de embarcar qualquer equipamento que o cliente exigir, devido a sua equipe de 

manutenção estar preparada para um determinado equipamento e não outro, 

obrigando assim o avião da Embraer estar apta para incorporar tais peças, 

podendo evita o translado de peças. 

“Quer dizer, então são dois tipos de subsidiárias, uma subsidiária, sobretudo 

voltada para as vendas internacionais e quem sabe alguma fabricação, como é 

o caso de Portugal e agora nos EUA também, mas tudo faz parte de todas essas 

estratégias, vamos dizer, de opções de mercado” 

“No caso de Portugal, por exemplo, nós nos focamos foi na capacidade do 

artesão português. Eles têm um belo sistema de formação de pessoas, de 

operários no sentido de precisão, de qualidade, um negócio muito interessante 

em Portugal, que nós não temos no Brasil, né! ” 

 “No caso dos EUA já foi diferente, nessa internacionalização que foi feita em 

Melbourne, para fazer o Cena, e porque, simplesmente porque nós estávamos 

fazendo turismo de peças. Quer dizer, o maior mercado para os aviões 

executivos, é os EUA, aí compra os componentes dos EUA e traz pra cá, monta 

e leva pra lá, isto é turismo de peças não é? ” 

“Por exemplo, traz o motor dos EUA, para nós é muito melhor comprar no 

mercado interno, o motor, esses itens mais concentrados em termos de custo, 

então foi o que motivou os EUA em particular, porque os EUA são praticamente 

autossuficientes nos componentes aeronáuticos, o que não é o nosso caso. 

Então era de uma lógica irrefutável, quer dizer, lançar uma produção, uma 
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montagem final, porque a parte toda estrutural é feita aqui. Aí vai para os EUA, 

e lá nos EUA compra o motor, toda eletrônica, a hidráulica e esses troços todos” 

“Se vocês debruçarem em cada investimento externo da Embraer, vocês vão ver 

que houve algum fato determinante que mandou nessa direção, por exemplo, 

caso de Melbourne, agora que estão fazendo o PHENON, agora eles não estão 

fazendo o PHENON, o PHENON tem peça do chile, tem peça de Portugal, essa 

coisa toda. Tudo isso vai para lá e lá fazem a montagem final, quando está 

recebendo os componentes caros que são produzidos nos EUA, tipo o motor, a 

eletrônica, o sistema hidráulico, o sistema elétrico e assim por diante. Quer dizer, 

cada um deles tem uma moldagem diferente porque, primeiro eu sempre insisti 

com o meu pessoal lá dizendo que a gente tem que seguir o exemplo da 

natureza. A natureza não trabalha com padronização, ela trabalha com 

diversidade” 

“...então temos que fazer um avião flexível, que possa receber outros 

componentes. Tem a American Air Lines, e eu quero eletrônica da RONYWELL, 

eu quero hidráulica da PARKER, eu quero o sistema de ar da REMILTON 

STANDARD, e assim faz uma lista, não é? Motor da GENERAL ELETRIC, e 

assim por diante...então a gente tem que ter essa flexibilidade porque realmente 

nas linhas aéreas do mundo está nesta direção” 

 

5.1.4 Transferência de Conhecimento 

 A transferência de conhecimento na Embraer é um pouco 

contraditória, uma vez que suas subsidiárias espalhadas em todo o mundo, tem 

papel distinto e corrobora com a estratégica de participação do processo 

produtivo e de negócios da companhia. 

 De acordo com os entrevistados: 

“Transferência de tecnologia, eu tenho um horror desta expressão, porque dá a 

impressão que eles são inteligentes e nós burros” 

“Aprovado lá fora, que funciona lá fora, aí compra, paga licença, esses troços 

todos” 
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“Veja que o nosso espírito, é de...a inovação é algo que a gente vai buscar lá 

fora. Que não é o espírito da Embraer” 

“É indígena, é interna. Quer dizer, nós desenvolvemos na Embraer uma cultura 

de competência global” 

 Contudo, o conhecimento adquirido em suas subsidiárias é 

transferido para o processo produtivo a fim de melhorar as soluções do produto 

como manutenção, design entre outros como: 

“Portugal, por exemplo, nós nos focamos foi na capacidade do artesão 

português. Eles têm um belo sistema de formação de pessoas, de operários no 

sentido de precisão, de qualidade” 

“É o caso da França, da Alemanha, da Inglaterra, quer dizer, ter um centro de 

operações na Europa competente, porque obviamente, o que a gente coloca em 

desafio de competência de fabricar, os portugueses são muito bons” 

“É que o objetivo da empresa lá é não só fornecer para cá mas para o mundo 

inteiro” 

“A contratação do pessoal da NASA, dos EUA, foi melhorar o winglet, que está 

em todos os aviões atualmente, mas começou na Embraer e melhorou o design 

do avião, o que melhorou o desempenho e redução de consumo” 

“Questão da busca da competitividad, do baixo custo de produção dos aviões, 

porque as subsidiárias do exterior vão fornecer tanto para as unidades de lá, 

como as unidades aqui no brasil” 

“Ela pega um determinado tipo de atividade, determinado produto para 

desenvolver e aí ela vai produzir aquilo, e aí ela tira da matriz alguma coisa que 

pode ser um gargalo produtivo, e como na subsidiária você tem uma tecnologia 

específica, aí ela pode desenvolver isso, e aí na matriz neste setor, nesta área 

que saiu o produto, ela pode incorporar essa novidade desenvolvida pela 

subsidiária” 

“Sempre traz esse impacto de conhecimento, visto que só é articulado abertura 

de uma empresa subsidiária em um determinado país” 
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“Uma vez que ela está produzindo produtos desenvolvidos pela matriz, estas 

peças podem ser melhoradas pela subsidiária. Uma vez que este material não 

atende a subsidiária, ela pode fazer testes com novos materiais para poder dar 

continuidade no desenvolvimento dos seus produtos” 

“Conhecimento a nível de gestão, uma coisa interessante é a gestão da linha de 

produção, a gestão do nosso negócio” 

“A transferência de conhecimento se dá muito mais pelas pessoas. Exemplo: A 

subsidiária dos EUA contratou um pessoal da NASA, quando ela dispensou 

vários engenheiros, e esses trabalham na Embraer no desenvolvimento de um 

melhor design e melhoraram a ponta da asa: o WingLet, que todas as 

companhias estão usando” 

“A Bombardier fechou sua subsidiária nos EUA e demitiu 1500 funcionários, a 

Embraer absorveu 300 engenheiros...vamos ver o que vão trazer de novo” 

 

6 Considerações Finais 

 Lembramos que o objetivo deste trabalho foi verificar a relação 

entre a internacionalização e inovação das indústrias de alta tecnologia em 

países emergentes, tendo como estudo de caso, a Empresa Brasileira de 

Aeronáutica – EMBRAER, com o seguinte questionamento: 

   A internacionalização contribui no processo de inovação nas 

indústrias de alta tecnologia? 

 Levantadas as categorias de análise teóricos e confrontadas 

com os levantamentos empíricos, expõe a relação entre a internacionalização e 

inovação na empresa de alta tecnologia pesquisada, o que proporciona uma 

visão mais clara sobre a importância da internacionalização da Embraer no 

mercado internacional. 

 De acordo com as evidências empíricas, foi criada uma cultura 

de inovação de competência global na Embraer, o “pensar diferente” para 

produzir algo inovador. Desta maneira, seus membros envolvidos no processo 
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do projeto (neste caso: o produto), deve estar impregnado na mente de todos 

para transformar em um equipamento que irá impactar no mercado mundial.  

  A concepção do empreendedor como agente de inovação (J. A. 

Schumpeter, 1961), é marcado como um agente detentor de “mecanismos de 

mudança”, com capacidade de explorar novas oportunidades, pela combinação 

de distintos recursos ou diferentes combinações de um mesmo recurso. A 

orientação e performance não dependem apenas do envolvimento da 

capacidades através de P&D e transferência de tecnologia, mas também de 

características empreendedoras (Amatucci, Yumi Nishio, Comin Loureiro, & 

Mendes Braga, 2012), que foi marcado pela trajetória da Embraer por todos 

esses anos.  

 Um ponto importante na ideia de negócio da Embraer é sua 

estratégia, que está intimamente ligada ao seu core-competence. Ela projeta seu 

produto com um plano de negócio elaborado, ou seja, aliado ao plano de negócio 

do produto, os engenheiros de projetos projeta o produto com a colaboração e 

suporte da equipe de vendas, o que evidencia a concepção de um produto com 

ênfase nas características do mercado (Amatucci & Mariotto, 2012). 

 Está incluído em seu Core-Business, até mesmo construir 

produtos “made in China”, devido à exigência cultural local, que não consome 

produtos com origem estrangeira. Desta maneira, vemos uma empesa com 

flexibilidade de operações que consegue, a cada dia, ganhar fatias de mercado, 

capazes de assumir 33% da aviação empresarial atualmente (EMBRAER, 2014). 

 No campo dos recursos humanos da Embraer é de extrema 

atenção, pois a expertise dos funcionários da área da fabricação do produto “é 

levado à sério”. A gestão do conhecimento e expertise de seus funcionários dão 

à empresa um diferencial produtivo que é reconhecido internacionalmente. 

 Não há dúvida que a busca da expertise, principalmente em uma 

indústria de alta tecnologia como a Embraer, seja um ponto de relevância para 

sua estratégia e a partir disso, ela procura as melhores técnicas, mão-de-obra e 

fornecedores em toda parte do mundo, não só para incorporar em seus produtos, 

mas para poder diferenciar dos seus concorrentes, o que não deixa de ser um 

modo de entrada no país hospedeiro. 
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 A internacionalização para a Embraer remonta a sua concepção 

onde seu primeiro comandante, o Cel Ozires Silva disse em entrevista: “Eu 

pensei na Embraer internacionalizada”. A internacionalização já era uma 

condição primária para o crescimento da Embraer, e através das suas 

subsidiárias, a inovação anda junto com a internacionalização da empresa.  

   As estratégias de internacionalização, no caso da EMBRAER, 

não apenas influenciam ou alcançam a inovação. Buscam parceiros de 

negócios, a ponto de firmar contrato de financiamento com empresa espanhola 

a fim de desenvolver o ERJ-145, pela exclusividade da empresa espanhola 

fornecer as asas do modelo desenvolvido.  

 Mas, a internacionalização e inovação são pontos de uma rede 

de variáveis interlaçadas, amarradas por uma cultura de inovação, 

demonstrada na figura abaixo: 

 Figura 10: Rede de variáveis interlaçadas. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 A Embraer tem uma estratégia para o seu produto que obedece 

a um fluxo circular de competência e negócio, como demostrado na figura acima: 
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 A inovação para a Embraer vem de uma cultura organizacional 

que remonta sua existência, que é a cultura de inovação, fazer algo novo para 

penetrar no mercado; essa estratégia é combinada para atender o mercado pelo 

qual está inserido, desta maneira, seu produto está direcionado para seu nicho 

de mercado alvo. Através da internacionalização, suas subsidiárias absorvem 

conhecimento necessário para incorporar ao seu produto, aumentando assim a 

qualificação (expertise) da sua força de trabalho. 

 A indústria aeronáutica apresenta uma combinação de 

características estruturais que a tornam especial: longos ciclos de maturação do 

desenvolvimento de produtos e na produção, capital intensivo, tecnologias de 

vanguarda e força de trabalho com alta qualificação.  

 O sucesso no Brasil de uma atividade tão complexa e 

competitiva em que poucos países detêm o domínio do ciclo tecnológico 

completo, desde o projeto até a construção e suporte técnico, tem despertado 

reações de interesse – e até mesmo de perplexidade – em todo o mundo, mas 

se baseia em um pilar fundamental: “o conhecimento”. 

 É necessário lembrar que a investigação empírica propiciou 

entender como uma indústria de alta tecnologia monta sua estratégia para 

enfrentar a concorrência internacional. A maneira de tratar a inovação de 

maneira constante no pensamento de todos, preocupação em alcançar 

equipamentos que proporcionem conforto e confiança do consumidor e adequar 

o produto às exigências dos clientes é a tônica da Embraer. E ter a 

internacionalização como apoio para alavancar expertise, mão-de-obra, 

fornecedores, financiadores e mercado para longevidade da empresa.  

 Diante dessas constatações, podem ser apresentadas algumas 

proposições teóricas confirmadas na pesquisa de campo realizada na Embraer. 

 

 

 

 

P1 – As empresas de alta tecnologia quando se internacionalizam em 

busca de inovação, conseguem capitalizar inovação – as demais não 

conseguem. 

P2 – A internacionalização para as empresas de alta tecnologia, acelera 

o processo de inovação e transferência de conhecimento.  
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APÊNDICE 

 

ANEXO 1 – Tabulação das Entrevistas na Íntegra 

 

Respon
dente 

Contexto 

R1 1 – (Amatucci) A indústria aeronáutica é internacionalizada porque é...se diz 
que houve uma internacionalização, mas a impressão que eu tenho é que a 
indústria aeronáutica sempre foi internacional, não é assim? 
Não, não, não sempre não, isso implica porque desde o Santos Dumont até a 
Embraer nós não tivemos êxito, não é? Na construção aeronáutica no Brasil né? 
Apesar de nós termos tido neste período, pioneiros extremamente competentes 
e bem formados. Sobretudo no exterior, porque o ITA entrou em serviço em 
1950. Aí o ITA começou a dar uma certa dimensão de recursos humanos que a 
Embraer usa até hoje intensamente, porque a inovação na Embraer é dentro da 
Embraer, quer dizer, aqui no Brasil nós estamos habituados que inovação a gente 
compra lá fora, não é? Como aí nós temos nessa competição que a aeronáutica 
fez em relação ao avião supersônico, que eu não concordo, de jeito nenhum, 
porque a Embraer não ter participado desta concorrência. Acho que dizer 
transferência de tecnologia, eu tenho um horror desta expressão, porque dá a 
impressão que eles são inteligentes e nós burros. E não é verdade? E nós estamos 
vencendo no mercado internacional. A própria Saab, nós vencemos a Saab...no 
SAAB 2000. Eles lançaram o Saab 2000 e nós lançamos o 145 e ó....neles! Quer 
dizer que...de modo que a inovação, eu não considero a inovação como nós 
consideramos em geral aqui Brasil, aqui o negócio é o que traz lá de fora pronto! 
Aprovado lá fora, que funciona lá fora, aí compra, paga licença, esses troços 
todos. 
Na Embraer, na minha estratégia pessoal, eu coloquei isto e graças a Deus, a 
companhia caminha nessa direção. Esse nosso avião, o 390 está mostrando aí 
né? Quer dizer, é um avião à frente do seu tempo. Esse que voou agora, o 
cargueiro, e é nosso! Marca nossa, propriedade intelectual nossa! Nós não 
devemos nada para ninguém! Não estou dizendo que estamos alheios ao mundo, 
não! A gente participa. Uma inovação que tem aqui, outra que tem ali ou uma 
compra que tem aqui e outra lá. Quer dizer, como faz todo mundo! Vocês viram 
o 787 da Boing com problema de bateria e a Boing debateu aquele negócio e não 
conseguiu resolver o problema e realmente foi resolvido o problema por 
subsidiárias da Boing. Não só subsidiárias como outras companhias. É aí nesse 
mundo que eu acho que devemos entrar. Não é fazer o negócio assim...como se 
fosse uma linha instransponível.  
A cooperação, a Embraer tem linhas de cooperação com a Airbus e com a Boing, 
independente da competição.   
 
2 – Como a Embraer busca inovação para seus produtos? 
Em geral é indígena, é interna. Quer dizer, nós desenvolvemos na Embraer uma 
cultura de competência global. O pessoal lê um bocado, quer dizer, assinamos 
todas as revistas internacionais, livros importantes são comprados e distribuídos 
para o pessoal, para que as pessoas possam instigados, vamos dizer assim, a ter 
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ideias. A criar coisa nova. Porque a Embraer criou, começou como uma novidade, 
não é? Quer dizer, sem dúvida nenhuma. 
Quando nós começamos, eu perdi um bocado de tempo, nós tínhamos uma 
equipe muito pequena, ninguém acreditava que a gente podia fazer avião, essa 
história toda, e eu falei para o DAC se a gente for tentar dar partida em fazer 
avião no Brasil e entrarmos de sola, em frente aos grandes produtores mundiais, 
nós vamos ser liquidados na primeira pancada!!! Como na luta de box, não 
é!!!recebe um soco e vai para o nocaute na hora!  
Então eu falei que nós tínhamos que fazer alguma coisa de novo! A inovação 
deve, o tempo inteiro, impregnar nossas cabeças para a gente vai dizer, as 
inovações que vai vencer no mercado mundial. E foi aí que iniciamos o processo 
de invenção do transporte aéreo regional, e foi uma delícia né, porque todo 
mundo dizia que não ia dar certo. 
Os grandes fabricantes mundiais disseram: É impossível fazer um avião de 
pequeno porte, que possa operar competitivamente no mercado de transporte 
aéreo. 
 
(Antonio) Isso antes da internacionalização da Embraer? 
Antes de criar a Embraer, porque eu pensei na Embraer internacionalizada, eu 
falei, mercado brasileiro é pequeno pô! Nós temos trinta e oito aviões voando 
aqui no Brasil, quase dois mil nos EUA. Então eu falei: Olha!!! Nós temos que 
entrar no mercado internacional e isso foi uma vantagem e uma desvantagem, 
porque isso assustou todo mundo aqui no Brasil e não houve investidor que se 
interessasse.  
Porque parece que aqui no Brasil é um medo do sujeito de transpor fronteiras, o 
pessoal prefere vender no mercado interno, e o mercado interno aeronáutico 
brasileiro é desprezível, não é? 
 
(Antonio) mas era necessário também, não é?   
Apesar de dizerem que somos o segundo do mundo né? Mas somos o segundo 
do mundo, atrás dos EUA, é uma distância telescópica, não é isso? (Antonio) com 
certeza!! Quer dizer, e somos porque somos grandes, simplesmente por isso, 
agora, que o mercado é pequeno é. O mercado brasileiro não justifica nenhuma 
linha de produção da Embraer, portanto a internacionalização, como nós vimos 
lá na década de 60, eu insistia com o nosso pessoal, a Embraer...a Embraer... não 
existia esse nome ainda, a empresa do futuro tem que ser uma empresa 
internacional. Por um lado, abria a possibilidade, mas por outro lado, colocava 
um medo dos diabos nos investidores brasileiros aqui. O brasileiro tem medo de 
saltar, passar fronteiras, não é? 
 
(Amatucci) Então desde o início, pelo menos em termos de mercado, 
necessariamente tinha que ser uma empresa voltada para o mercado 
internacional? 
E em todos os campos né, apesar de muitos desses campos serem colocados por 
companhias especializadas, por exemplo, a eletrônica, a hidráulica, o sistema 
elétrico, tudo isso, nenhuma empresa mundial projeta isto. Isso tudo é 
terceirizado. 
 
(Amatucci) E agora, com relação a subsidiárias, porque a Embraer abriu 
subsidiárias nos EUA e em Portugal, por exemplo? 
Bom, tem dois tipos de subsidiárias né? A subsidiária voltada para o core 
bussiness da companhia, e as subsidiárias em outros segmentos, que não tem 
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nada a ver com a Embraer. Quer dizer, hoje a Embraer tem empresas que estão 
subcontratando, até está participando do projeto do submarino atômico da 
marinha.  
Quer dizer, então são dois tipos de subsidiárias, uma subsidiária, sobretudo 
voltada para as vendas internacionais e quem sabe alguma fabricação, como é o 
caso de Portugal e agora nos EUA também, mas tudo faz parte de todas essas 
estratégias, vamos dizer, de opções de mercado. 
No caso de Portugal, por exemplo, nós nos focamos foi na capacidade do artesão 
português. Eles têm um belo sistema de formação de pessoas, de operários no 
sentido de precisão, de qualidade, um negócio muito interessante em Portugal, 
que nós não temos no Brasil, né! 
 Então nós temos que olhar aquelas dogmas de Portugal, onde fizeram aquelas 
oficinas gerais de material aeronáutico com maior interesse, mas era estatal, e 
até quando surgiu a ideia de privatização, aí nós nos candidatamos para 
privatizar a companhia, mas olhando para os recursos humanos, a qualidade dos 
recursos humanos e a posição estratégica de Portugal, perto de centros de 
grande consumo: como é o caso da França, da Alemanha, da Inglaterra, quer 
dizer, ter um centro de operações na Europa competente, porque obviamente, 
o que a gente coloca em desafio de competência de fabricar, os portugueses são 
muito bons. 
No caso dos EUA já foi diferente, nessa internacionalização que foi feita em 
Melbourne, para fazer o Cena, e porque, simplesmente porque nós estávamos 
fazendo turismo de peças. Quer dizer, o maior mercado para os aviões 
executivos, é os EUA, aí compra os componentes dos EUA e traz para cá, monta 
e leva para lá, isto é turismo de peças, não é? 
Por exemplo, traz o motor dos EUA, para nós é muito melhor comprar no 
mercado interno, o motor, esses itens mais concentrados em termos de custo, 
então foi o que motivou os EUA em particular, porque os EUA são praticamente 
autossuficientes nos componentes aeronáuticos, o que não é o nosso caso. Então 
era de uma lógica irrefutável, quer dizer, lançar uma produção, uma montagem 
final, porque a parte toda estrutural é feita aqui. Aí vai para os EUA, e lá nos EUA 
compra o motor, toda eletrônica, a hidráulica e esses troços todos. 
O planejamento de P&D da Embraer é votado para as pessoas? 
A Embraer tem 3.500 pessoas em pesquisa e desenvolvimento, talvez seja o 
maior contingente de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. 
Agora, as subsidiárias no exterior também têm seu centro de pesquisa? 
A filosofia é a mesma, quer dizer, sempre voltado para a inovação, e nós sabemos 
que só vamos conquistar posição no mercado, aí vocês estão aí com relógio, 
computador, o diabo a quatro, o exemplo da Aplle está aí para não deixar a gente 
mentir sozinho né, mas mostra que a inovação é a palavra de ordem do dia. 
E foi isso que nós fizemos, se vocês olharem os nossos aviões, eles são 
inovadores, quer dizer, quando voa, não sei se conversaram ou já voaram com 
aviões nossos na Azul, ou coisa dessa natureza... 
 
(Amatucci Só voei nos EUA, no Brasil não consegui voar ainda. (Risos) 
Porque justamente o mercado é pequeno. Mas o pessoal gosta né? O voo que 
vocês fizeram, o que notaram de diferencial do avião? Tem gente que diz que o 
passo da cadeira é maior. Qualquer passo depende mais do operador do que de 
nós. Existe aquele trilho de uma em uma polegada, você pode aumentar ou 
diminuir a quantidade de cadeiras. 
Mas na realidade o pessoal gosta: do silêncio, gosta da interface do avião com o 
passageiro. Foi sempre uma preocupação nossa. Eu brincava com o meu pessoal 
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lá técnico, e que eu dizia para eles: olha, o nosso mercado não são as linhas 
aéreas, nosso mercado são os passageiros. Então vamos fazer um avião a 
friendly, que realmente receba os passageiros da forma mais importante 
possível, que os passageiros tenham impacto positivo, seja no acabamento 
interno, cor, enfim, tudo aquilo que o passageiro possa colocar a mão e pé seja 
extremamente cuidado. Por exemplo, o projeto da cadeira, não é? Nós entramos 
no mercado internacional nós não tínhamos um fabricante no mundo fabricando 
uma cadeira para pessoas pô! Todo mundo pensando em mercado, que vender, 
esses troços todos, então poltronas muito mal concebidas. Nós decidimos 
projetar cadeiras nós mesmos, com ergonomia do brasileiro típico, tudo isso, 
para ficar bem sentado, confortável, coisa desta natureza que são, não lembro 
da palavra que usávamos em inglês, mas dizem que é frescura. Não é frescura 
não pô...é o cara que paga a conta! Não é mesmo? De modo que o foco da 
Embraer é sempre o mesmo, se vocês entrarem agora na Embraer e tiverem uma 
exposição do 390, vocês vão ficar surpresos, o que ele tem dentro daquele avião. 
Eu diria claramente, é um avião à frente do seu tempo!! 
 
(Antonio) O Sr. Comentou uma coisa interessante: A inovação é uma condição 
básica não só da matriz como de todas as subsidiárias da Embraer. Eu queria 
entender se as subsidiárias que estão buscando inovação, ao conseguirem, 
consegue transmitir para a matriz ou outra subsidiária? 
Todas elas!!! Isto faz parte do DNA da empresa, qualquer subsidiária aberta pela 
Embraer tem inovação como item primário. Por exemplo, inclusive de participar 
de mercados que não tem nada a ver, por exemplo, o exército abriu uma 
concorrência para patrulha da fronteira seca brasileira, essa fronteira entre 
países. A Embraer entrou e ganhou e está fazendo, e não tem nada a ver com a 
Embraer, não é? 
Talvez tenha no avião, mas não é o foco principal, o ponto principal é realmente 
todo aquele know how, toda aquela tecnologia, o software necessário, tudo isso, 
para atingir o objetivo do exército tem de realmente fazer uma supervisão. Tem 
soluções que não são nem avião...tem alguns casos que a Embraer está usando 
até drônio.....quer dizer, coisa deste tipo. 
 
(Antonio) O Sr. Conhece algum tipo de equipamento que alguma subsidiária 
inovou como produto novo e que incorporou nos aviões da Embraer? 
Assim de cabeça não, mas se você abrir o site você vai ver as companhias, o 
portfólio dela, pelo menos dos contratos que ela tem agora, são coisas que não 
tem nada a ver com a Embraer. E competindo com empresas estrangeiras, 
porque normalmente, como o governo brasileiro fez agora a fábrica com relação 
ao avião supersônico, a FAB colocou na cabeça que a Embraer não sabe fazer 
avião supersônico e não deixou a Embraer participar da concorrência. Resultado, 
ganhou a Saab e os caras de São José comemorando!!??Pô, vocês acham que 
emprego cai do céu pô??!! Quer dizer, não vi ninguém defendendo a Embraer 
nessa competição, vocês viram alguém defendendo a Embraer? Ou 
questionando o porquê a Embraer não está participando dessa concorrência?  
Veja que o nosso espírito, é de...a inovação é algo que a gente vai buscar lá fora. 
Que não é o espírito da Embraer. 
 
(Antonio) Qual é o processo de escolha de um país para a Embraer montar uma 
subsidiária? 
Bom. Aí depende de uma série de fatores, inclusive o mercado. Um deles é 
importante. No caso de Portugal eu já dei para vocês que é a capacitação da mão-
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de-obra. Quer dizer, sempre muito caprichada, coisa e tal, já nos EUA está o 
turismo de equipamentos, não é? 
São coisas locais que se apresentam com certa ênfase, que as pessoas na própria 
Embraer começam a entender…bom aqui tem um nicho de mercado, uma 
oportunidade que pode ser explorada e aí coloca no chamado plano de negócio 
e explora isso...e aí o pessoal de cúpula, os dirigentes tomam a decisão de 
aprovar ou não aprovar, mas em geral a inovação vem do chão de fábrica…fábrica 
entendido como global, não quer dizer que o cara que está apertando parafuso, 
colocando rebite...não é nada disso. Mas de pessoas que tem a cabeça no lugar. 
Vou dar um exemplo para vocês: No meu escritório, eu tinha uma placa, aqui 
nesta sala não cabe mais do que 8.000 pessoas...na minha sala…e não deixava 
fechar a porta…então entrava todo mundo para conversar, trocar ideia…um 
determinado dia chegou um engenheiro...pegou um pedaço de papel...um tipo 
de papel....uma folha A4 e jogou para cima....e perguntou para mim: quais são as 
formas que este papel assume enquanto ele cai? Eu respondi: Sei lá? Ele 
falou...tudo plano de cônicas…sabe quais são as cônicas, não é? Hipérbole, 
parábola, círculo, etc, aí eu falei: e aí? Ele falou...já imaginou agora com o 
computador é possível a gente projetar o nosso avião só com perfil de cônica, 
porque são razões quadráticas, que podem ser escritas pela álgebra. Bom, mas 
eu falei: E daí? Aí nós vamos colocar chapa numa posição que ela quer ficar, quer 
dizer...nós não estamos colocando nenhuma tensão interna na chapa, quer dizer: 
a chapa dobrada...ela fica tranquila, sem cargas adicionais ou tensões 
adicionais...aí ele começou a alinhar: peso do avião final, fadiga, eliminar 
concentrações de tensões, essa coisa toda. Pô...um acha do né?!!Vindo de um 
engenheiro, que dizer, vindo dessa cultura da companhia de buscar a 
inovação...resultado...peguei o cara pelo braço e levei ele para a engenharia e 
falei...conta para eles..aí começaram a discutir essa coisa toda....(Amatucci) 
Genial, o sr. Lembra o nome dele? Não! Infelizmente não, mas aí todos os nossos 
aviões começaram....a partir do tucano, não na escala global, mas a partir do 
tucano, nós colocamos perfis de cônicas em todos os nossos 
aviões...resultado...nós não temos trincas praticamente na estrutura, o avião 
tem uma durabilidade maior, evita problemas, quer dizer...uma série de coisas 
dessa natureza....a mesma coisa na manutenção, quando eu era oficial da FAB, 
eu chefiei muitas manutenções...e via que o avião não era feito para ser mantido 
por gente, tinha parafuso que tinha que fazer quase um z da mão, ou tinha que 
desmontar quase que o avião inteiro para chegar num determinado parafuso ou 
coisa dessa natureza, sobretudo o DC3 que eu voei bastante. 
Vamos fazer o nosso avião que possa ser tratado por seres humanos!! Então, o 
item manutenção é um item prioritário, quer dizer, tudo é feito no sentido de 
que o avião fique disponível, na maior parte do tempo e que na parte da 
manutenção...que ela seja absolutamente fácil para ser mantido. 
Resultado...hoje nós somos uma das melhores companhias do mundo em termos 
de despachabilidade do avião. Porque qualquer pane que dá...tem um acesso 
fácil...ou para um gerador ou para um componente qualquer, coisa dessa 
natureza. O sujeito troca com rapidez...o avião continua disponível para o voo. 
Que não é o caso de determinados concorrentes que tem por aí, em particular 
da Airbus, tem gente que fala da Airbus pô!!É uma me...para manter esse avião. 
   
(Antonio) O Sr. Comentou de Portugal, o artesão, a melhor maneira de fazer, o 
maior cuidado ou maior perfeição. Essa expertise do artesão português foi 
incorporada pela subsidiária lá? Eles aprenderam realmente. 
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Já existia, nós não tivemos que fazer nada porque, não só a estrutura de ensino, 
da educação lá em Portugal é favorável nesse sentido...já mentaliza o 
português a fazer bem feito as coisas. Não é à toa que eles dominam o mercado 
do vinho do porto no mundo. Sabe quem classificou o vinho do porto foram os 
ingleses e a pergunta é? Porque eles não fazem o vinho do porto? Eles não 
conseguem bater os portugueses... 
 
(Amatucci) essa expertise não é transferível. 
É difícil, por exemplo, aqui no Brasil a escolas fundamentais entregues às 
prefeituras...são 5.500 municípios...nós temos 5.500 cidades fabricando 
brasileiros de maneira diferente, de forma diferente, quer dizer, e nem sempre 
boa. Não é mesmo? Resultado, não é o caso de Portugal...lá existe uma certa 
cultura de artesãos que possam fazer coisas bem-feitas, tanto é que o mercado 
do vinho do porto eles não perderam. Por causa disso. (Amatucci). Nem todo 
conhecimento transmite.  
É cultura da sociedade, toda sociedade tem uma cultura, vocês olham aqui no 
brasil, vocês veem que não temos uma cultura nem sempre boa...mas a nossa 
cultura não favorece isto...então no caso da Embraer...nós tivemos que criar essa 
mentalidade o tempo inteiro. Uma coisa que logo nos primeiros passos, de tentar 
fabricar o avião, de escolher o produto, coisa dessa natureza, eu me concentrei 
um bocado nesse troço, vendo quais eram os parâmetros que seriam diferentes, 
adequados para fazer um produto diferenciado no mercado internacional. 
Quer dizer, começamos com uma versão regional, como falei, e achava ótimo 
que falavam que o nosso projeto não prestava! Resultado...nós não tivemos 
concorrência e nós conseguimos avançar nos mercados...quando o pessoal 
descobriu que nós existíamos...nós já éramos grandes. 
Quer dizer, é exatamente isso, eu acho que a inovação a gente tem que pensar 
nisto, não é simplesmente comprar como a gente faz por aí! 
Os nossos automóveis…vem tudo de fora...não temos projeto de automóvel 
aqui no brasil! 
(Antonio) A palavra-chave é o projeto? Quem detém a expertise do projeto 
domina a área produtiva? 
Não é uma boa palavra...agora...não tem outra, não é? Porque o projeto implica 
fazer alguma coisa específica, não é? Não é uma palavra boa, mas a gente usa 
essa palavra, mesmo com essa misturada, mas isto é típico no Brasil...o 
brasileiro não é preciso na palavra. O português não é preciso na 
linguagem...tanto é que nós temos coisas por exemplo, que o inglês não dá 
para traduzir para o português, quer dizer...você vai conversar com um cara lá 
na Embraer...e a toda hora ele recorre às expressões inglesas. 
 
(Amatucci) como seria este conceito que a gente chama de projeto, mas não é 
bem projeto?  
O sr. Consegue explicar como é esse conceito que não é bem projeto? 
Por exemplo, é...as tentativas que eu conheço, por exemplo, talvez vocês 
conheçam mais, teve um time aí na academia brasileira de letras que se 
dedicou a nacionalizar as palavras. Uma delas foi a palavra chofer, que é uma 
palavra inglesa, não é isto? Sabe qual foi a que eles criaram? Cinergífuro...vai 
pentear macaco, não é? 
 
(Amatucci) Em termos desta expertise da Embraer, o qual a palavra não é a 
palavra muito boa, como é essa expertise? 
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Não é que não é uma palavra boa, a palavra é boa, só que o projeto na acepção 
nossa, é de fazer um desenho, sei lá um projeto, um texto ou alguma coisa 
qualquer que a gente chama tudo isso de projeto. 
E na realidade, quando a gente fala, por exemplo, projeto que a gente fala aqui 
normalmente, nos EUA é business plan. Quer dizer...não é projeto...e aqui é 
projeto ou plano de negócio, que não explica ou exprime exatamente o que 
quer dizer. De modo que vocês conversando com o pessoal da engenharia da 
Embraer, vocês vão notar que durante uma conversa como essa aqui, ele solta 
um monte de palavras em inglês. Que é uma língua muito mais precisa que a 
nossa. 
Agora o Sr. Comentou maravilhosamente de Portugal, dessa precisão dos 
portugueses. Alguma outra subsidiária foi montada pela Embraer, buscando 
outro tipo de expertise? 
Que eu saiba não, dependendo do mercado, por exemplo, o mercado chinês é 
um mercado bastante grande, por estranho que possa parecer né, um país 
comunista que se lança no capitalismo e dá certo. Bom, mas a Embraer tinha que 
ir para a China. Agora, para chegar na China, o chinês tinha um pensamento 
diferente do nosso...aqui no Brasil você entra numa loja, você tem uma loja de 
produto importado, você dá opção para o importado e o brasileiro fica em último 
lugar, não é isto? O chinês é o inverso, se o produto não for chinês é difícil vender. 
Então a estratégia com a China foi diferente. Foi fazer uma fábrica na China, 
independente dessas circunstâncias que o chinês não sabia fazer avião? Óbvio, 
mas (Antonio) não sabe até hoje, não é?  
Não, eles estão fazendo um avião concorrente com a Embraer, vamos ver o avião 
que eles estão fazendo, mas eu duvido que eles vão bater toda essa história 
nossa de 50 anos de pensando diferente neste tipo de produto, eu tenho a 
impressão que não, mas vamos ver. O avião deles está para ser fabricado e 
jogado no mercado agora. 
 
(Amatucci) Eu entendo que a Embraer sempre teve um olho para o recurso 
humano que pudesse trazer. 
Ah sim, claro, isso vem lá do ITA, do Brigadeiro Montenegro que criou o ITA em 
1950, ele falou: “Nós só vamos fabricar avião, se antes fabricarmos engenheiros”. 
Ele falou isto, em 1947/ 48. Quer dizer, isto foi incorporado no processo de 
ensino do ITA. O ITA tem, vou usar a palavra projeto de novo não é, os projetos 
do ITA de um modo geral, são “produtos de soltar o foguete e buscar a vara”.  
Quer dizer, que tenha um resultado. Vocês pegam revistas aqui brasileiras, essas 
revistas aeronáuticas brasileiras, você vê que não espelha esse foco...esse foco 
de inovação brasileira. Lá na entrada tem várias revistas de avião que eu deixo 
aí...mas dá uma olhada que terá...Ah, mas nós fomos voar o 330 da Airbus....não 
sei o quê...papapá... menos os aviões leves...quer dizer...qual a ideia boa que 
surgiu no Brasil nos aviões experimentais por exemplo, da ideia inteiramente 
importada dos EUA...nossas inovações foram no sentido de encrencar a vida 
desse pessoal...que o nosso governo não é muito bom nisso, não é? Resultado, 
nós não conseguimos desenvolver indústria de aviões experimentais no Brasil 
porque as restrições governamentais são muito fortes. 
Que não é o caso dos EUA, quer dizer, lá o avião experimental tem uma 
liberdade de voo que os nossos aviões não têm.  
 
(Amatucci) Eu sempre achei isto, lá a molecada faz foguete como trabalho de 
escola, aqui se o moleque faz um foguete vai para a cadeia. 
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Não, não é bem isso, eu sou reitor de uma das nossas Universidades e fiz uma 
semana de introdução à ciência. Sabe, precisa ver as propostas que os alunos 
fizeram...lixo. Nós tentamos fazer uma exposição para eles usarem a inovação, 
um troço qualquer como por exemplo, eu levei meu celular e tirei na hora da 
conversa com os alunos. Falei: quem se candidata a fazer um troço melhor que 
este...e diferente? Inovador...e, no entanto, em todas as Universidades, até na 
USP eu outro dia na POLI, eu perguntei se tinha alguém lá, eu perguntei se o 
sujeito tinha, já faz um pouco de tempo, eu perguntei: Qual ifone vocês têm? A 
maioria tinha 4, e alguns tinham o 5. E aí...vocês estão pensando em comprar o 
5? Ah sim. Mas se sair o 6. Pô deve ser porreta!!! O sete? O 10? O 20? O 30? E 
vocês vão continuar comprando pô?! Vocês não vão derrubar a Aplle não? Coloca 
um negócio melhor que isto, não é? Aí a pergunta geral deles é? Será que isto é 
possível?  Ou vocês acham que a Aplle vai dominar o mercado nos próximos 30 
ou 50 anos...claro que não pô!!! Vai ter alguém produzindo um troço melhor, não 
vai? Porque não nós? Porque justamente não faz parte do nosso DNA.  
Por exemplo, hoje se falar, eu estava em Miami quando lançaram lá a Aplle 
lançou o ifone 6, 1 hora da manhã tinha gente na fila para comprar o produto da 
Aplle. Difícil derrubá-la? É!!! Mas se fizer uma tecnologia de ruptura, de 
rompimento com o passado, é capaz de fazer coisa nova!! 
Uma coisa nova melhor que o ifone da Apple, aí pode fazer a pergunta para vocês 
mesmo: O que você acha que deve melhorar o seu telefone? Quer dizer...estou 
falando do hardware...não estou falando do software. Os softwares são com as 
operadoras, não é? O que pode melhorar nele? Com certeza não tem nenhum 
brasileiro pensando nesse troço, ficam pensando somente em comprar o ifone 6 
ou 7 ou 8 ou 9 ou 10, não é isso. 
Outro dia, por exemplo, veio um cara e disse: Você está com o Windows 8 no seu 
computador. Isso aí é uma droga!! Eu falei: é uma droga? Ele respondeu: É uma 
droga!! Eu perguntei: O que você pode fazer para melhorar? Ele respondeu: 
Ah..isto eles vão ter que fazer lá nos EUA. 
 
(Antonio) O senhor falou em termos de avião, quando a Embraer foi idealizada, 
qual ou quais eram as fontes de financiamento que a Embraer teve na época? 
Boa pergunta...isto é muito difícil. Parte com recursos próprios...mas nós 
conseguimos desenvolver uma certa cultura da FAB de pagar projetos. Projetos 
no sentido misturado né? Isso foi lá pelos anos 1966/67 teve uma geração de 
brigadeiros que nos ouvia muito. Então nós começamos a fazer um trabalho, sem 
falar em educacional, evidentemente na cabeça dos brigadeiros e colocando que 
o papel das forças armadas, levando dados americanos, por exemplo, não sei se 
viram no jornal, saiu até como manchete aqui...não sei viram, dizendo que os 
EUA aumentaram agora em 600 bilhões de dólares as despesas de projetos para 
indústria estratégia. A internet saiu em consequência de um projeto 
inteiramente militar, não é? Isto é notório, todo mundo sabe! Mas e porquê isso? 
Porque, o que foi o que eu convenci, em particular a Aeronáutica, dizendo o 
seguinte: O maior patrimônio de uma empresa, é inovadora ou coisa do tipo 
como a nossa, é os recursos humanos. Com esse negócio de orçamento que 
cresce, que pode, não pode, esse troço todo...muitas vezes vai acontecer um 
buraco negro...em que eu não tenho encomenda...e se eu perder esse recurso 
humano, quando a empresa tiver dinheiro novamente para fazer, aí nós não 
vamos conseguir, porque nós perdemos recurso humano no período negro que 
nós não tivemos encomenda. Então foi aí que surgiu a ideia de nós fazermos 
aviões civis. Quer dizer...para eu fazer avião civil e não ficar só na defesa, não é? 
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Hoje a FAB nos acusa de fazermos mais aviões civis do que militares...aí eu 
conversei lá com o pessoal da aeronáutica, mais ou menos há quatro ou cinco 
anos, e foi quando falei para ele: vocês não fazem encomenda e aí que saiu a 
encomenda do 390, que a FAB entrou com 600 milhões de reais, que é uma 
fração do que a gente precisa. Mas de qualquer maneira, entrou com dinheiro, 
para a FAB 600 milhões de reais é um dinheirão! Mas um projeto da característica 
do 390 é depois da vírgula!! Existe isso dentro da aeronáutica brasileira!! 
Mas nos EUA, Inglaterra e na França, isso aí é de lascar, quer dizer, a força aérea 
paga essa conta, é usada como estímulo, vamos dizer. Vocês devem ter 
acompanhado, não sei se acompanharam o desenvolvimento do dreamblyner da 
Boing, o projeto foi um fracasso...não funcionou, levou a Boing a uns dois a três 
bilhões de dólares de prejuízo...Pentágono entrou...encomenda de tecnologia e 
coisa dessa natureza e injetou coisa de 2 bilhões de dólares e salvou as contas da 
Boing. 
 
(Amatucci) Mas é uma visão correta, pois só o fato do projeto não ter dado 
resultado, não quer dizer que não houve aprendizado e nem desenvolvimento 
de tecnologia. 
Exatamente...exatamente você disse tudo aí agora...seria um espetáculo se a 
gente fizesse todas as inovações que dessem certo...agora...é a história...sempre 
aprende né? E às vezes aprendemos mais com o erro do que com o acerto, não 
é verdade? 
Agora, aqui no Brasil nós temos o espírito punitivo, quando há o erro...o sujeito 
crucifica...é aquele negócio da arena romana, quando o cara está prostrado no 
chão, mata o sujeito. Quer dizer, nós somos punitivos, por exemplo, o caso que 
nós estamos vivendo com a Petrobrás agora, nós estamos loucos atrás dos 
culpados...a população brasileira quer saber onde estão os culpados...eu não 
estou muito interessado nos culpados, eu quero saber como se evita, para que 
não aconteça nunca mais. Que é o caso dos acidentes de avião, agora teve o 
término daquele acidente que ocorreu há nove anos aqui, do avião da TAM em 
Congonhas, culparam os pilotos. Pilotos morreram, culparam os pilotos, agora 
vem, a pergunta? O que causou o acidente? Como que a gente aprende com ele? 
Porque a única coisa que presta de uma análise de um troço que não deu certo, 
é porquê aconteceu e nos diz a verdade para que não se repita. 
Aliás, na Embraer existe essa cultura. Na Embraer não se busca culpado. Na 
Embraer se busca: como nós evitamos esse troço para frente. Quando há uma 
falha ou esse tipo de coisa...quem é o culpado dessa falha não é importante, pois 
se a gente se concentra no culpado, põe o culpado na cadeia e daí? 
O nosso sistema policial aqui no Brasil, prende o culpado, está resolvido o 
assunto. Ninguém pensa, será que pode ser evitado? O que nós vamos fazer para 
evitar? Resultado...o índice de criminalidade vai lá para cima...porque pune o 
culpado e está resolvido e as causas não são trabalhadas, não é? 
Na Embraer eu eliminei isto, não quero saber quem é o culpado, quero saber o 
que aprendemos com isto para não acontecer nunca mais. 
Essa fonte de rendimento, vamos dizer assim, de transferência de valor para que 
seja idealizado algum projeto, alguma subsidiária consegue isso lá fora? Portugal 
ou EUA esteja desenvolvendo alguma peça ou expertise, ela consegue do 
governo lá fora alguma área de financiamento? 
Portugal é o exemplo, o governo português está absorvendo a ideia de pagar o 
desenvolvimento lá na Ogma, eles mantiveram o nome, lá é Oficinas Gerais de 
Manutenção Aeronáutica, mas então o governo português está ajudando. 
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(Antonio) Eu sei que tem uma parceria com a universidade dos EUA. 
 Ah, sim, e aqui mesmo, a Embraer fez recentemente, um acordo com Minas 
Gerais para montar um escritório técnico, apoiado pelo governo do Anastasia. 
Que era o governador anterior. 
E Portugal existe uma parceria com Universidades? 
Existe...em outros países, no caso da china começou assim, agora parece que não 
vai caminhar muito nessa direção, porque a China tem uma parceria 
internacional brutal, o ifone aí, se tiver, dá uma olhada, provavelmente é feito na 
china. Quer dizer, o modo da estratégia chinesa realmente é uma estratégia 
interessante porque, eles colocam agregação de valor nos produtos. Os produtos 
de alto valor, então mesmo que participe subsidiariamente do produto, quer 
dizer, que não fazem a montagem final ou coisa dessa natureza. Aqui no Brasil 
não, aqui tem que chegar na montagem final, resultado...nós temos produtos de 
alto valor que poderíamos estar exportando e que acaba sendo caro porque o 
chamado índice de participação brasileira que, por exemplo, o BNDES é campeão 
desse troço aqui atrapalha um bocado essa estratégia.  
Mas, quem fala no mundo de índice de nacionalização? Pô, você pega esse troço 
aqui, abre, você vai encontrar peça até de Marrocos aí dentro. Índice de 
nacionalização já morreu e no Brasil ninguém sabe. 
(Antonio) Eu sei que essa expertise, falando tanto de Portugal, porque tem uma 
linha de produção lá, que são as longarinas e componentes de modo geral e que 
são montados lá, e que vem para o Brasil para incorporação de vários produtos. 
Esse ambiente inovativo de todas as subsidiárias é compartilhado entre todos? 
Olha...acho que não tem dois exemplos iguais, quer dizer, cada um tem que se 
ajustar às condições que existe, por exemplo, no caso de Portugal eu já salientei, 
a formação da mão-de-obra de Portugal é preciosa. Então, o que vai fabricar 
Portugal...componentes e sobretudo componentes intercambiáveis. Que precisa 
de grande precisão, para poder tirar um e botar o outro e coisa dessa natureza...e 
então você vai notar que os produtos que os portugueses estão fabricando, são 
justamente, enfatizam essa disponibilidade de estar lá. 
Agora vamos supor que a gente queira fazer isso, por exemplo no Paraguai, 
claro...não é essa estratégia para o Paraguai. O que o Paraguai faz bem? 
Contrabando. Então está bem, vamos trabalhar com contrabando. Meio 
exagerado...é porque não tem dois exemplos iguais. 
Se vocês debruçarem em cada investimento externo da Embraer, vocês vão ver 
que houve algum fato determinante que mandou nessa direção, por exemplo, 
caso de Melbourne, agora que estão fazendo o PHENON, agora eles não estão 
fazendo o PHENON, o PHENON tem peça do chile, tem peça de Portugal, essa 
coisa toda. Tudo isso vai para lá e lá fazem a montagem final, quando está 
recebendo os componentes caros que são produzidos nos EUA, tipo o motor, a 
eletrônica, o sistema hidráulico, o sistema elétrico e assim por diante. Quer dizer, 
cada um deles tem uma moldagem diferente porque, primeiro eu sempre insisti 
com o meu pessoal lá dizendo que a gente tem que seguir o exemplo da natureza. 
A natureza não trabalha com padronização, ela trabalha com diversidade. Não 
tem duas pessoas iguais a você, tem? É só você. Numa árvore, se você olhar, não 
tem duas flores iguais, portanto, diversidade é o ponto fundamental, se vocês 
tentarem padronizar e querer fazer esse troço no mundo inteiro do jeito que nós 
fazemos aqui, vamos quebrar a cara. Então tem certas peculiaridades que a gente 
aproveita de cada um deles. França por exemplo, nós não temos grandes 
fabricações na França, agora que parece que vai mudar um pouco porque a 
tributação ficou muito pesada, e a Embraer francesa, nós estamos transferindo 
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para a Bélgica. Na França nós nunca conseguimos fazer uma coisa desta natureza, 
tanto é que os componentes franceses nos nossos aviões são muito pequenos.  
 
(Antonio) Então a subsidiária da Embraer capta expertise de cada região e 
incorpora exatamente no avião e transfere isso daí para a matriz? 
É lógico, nós não temos o poder de mudar uma sociedade. O que nós temos que 
fazer é entender a sociedade, como que ela vive e tirar os valores possíveis dessa 
sociedade. Trabalhar em cima disso, porque se vocês perguntarem na Embraer 
ou para qualquer pessoa, seus atuais dirigentes, se eles vão padronizar o que a 
gente faz, por exemplo, lá na ERLA no Chile com a OGMA em Portugal, eles vão 
dizer: Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, no entanto, a nossa 
tendência normal é a de: “Nós vamos fazer igual”, ah... a gente acaba fazendo 
um mastodonte aí nesse troço.  
 
(Antonio) Quer dizer que a subsidiária impacta diretamente na produção do 
produto através dessas expertises adquiridas? 
Sim, mas evidentemente, se houver uma expertise que não se aplica ao produto, 
porque nós vamos insistir...ao mesmo preço que vai treinar pessoas, de fabricar 
pessoas que possam trabalhar com esse assunto. Por exemplo, nos EUA, nós não 
vamos entrar com manufatura, porque nós fazemos melhor que eles aqui no 
Brasil, fazemos melhor que eles em Portugal, que é por exemplo o caso dos EUA, 
um negócio desse aqui deve ter por exemplo, deve ter manufatura em outro 
lugar qualquer, o deles é de valor...softwares, imaginação, coisa dessa natureza, 
quer dizer, então o que for coisa de imaginação, coisa dessa natureza, aí 
evidentemente é nos EUA. 
Agora, se for para fabricar mesmo o troço porreta como SONIC ou coisa dessa 
natureza, ah...para nós é Portugal. 
 
(Amatucci) Meu sobrinho foi comprar rolimã para o skate nos EUA e eu 
perguntei: qual é a rolimã americana? Ele falou: A rolimã americana é 
chinesa...agora a melhor é a suíça, se o Sr, quiser a melhor é a suíça. 
Exatamente...exatamente...às vezes eu fico pensando, você falou na suíça, como 
é que suíça consegue com aquela mão-de-obra cara “pra burro”, fabricar relógios 
competitivos? Quer dizer, é uma boa pergunta, não é?  É considerada a obra 
produtiva mais cara do mundo...e, no entanto, eles têm êxito. 
Agora...tenta fazer essas peças...se não for esse capricho de precisão que o suíço 
quase nasce de uma forma padronizada (risos). 
 
(Antonio) As subsidiárias da Embraer que tem no mundo, falando agora dos EUA, 
a rede de fornecedores maior é a dos americanos? 
É...agora isso é uma consequência do mercado, porque, hoje por exemplo, nosso 
mercado principal é transporte aéreo, quer dizer, vender aviões de transporte 
aéreo. E é notório isto, o transporte aéreo mundial está sendo pressionado por 
custo. Agora o petróleo abaixou de preço, deixou de ser o último vilão, mas até 
pouco tempo atrás, se alguém perguntasse: Qual era o maior vilão na formação 
do custo? Eu diria que era o petróleo, o querosene. 
Mas na realidade, o que a gente tem que ver o que a gente pode fazer para 
melhorar isto. No caso do transporte aéreo, os componentes mais caros são dos 
EUA, motor essas coisas todas, eletrônica e as empresas aéreas do mundo 
inteiro, passaram para reduzir custos, passaram a padronizar seus aviões. Então, 
quer dizer, conseguiram isto com o fabricante, por exemplo: Se nós insistirmos, 
por exemplo, a American Air Lines vem aqui e compra 100 aviões numa tacada 
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só, e dizendo para eles que eles têm que pegar um produto francês para colocar 
no painel do avião, eles não compram nosso avião. Então temos que fazer um 
avião flexível, que possa receber outros componentes. Tem a American Air Lines, 
e eu quero eletrônica da RONYWELL, eu quero hidráulica da PARKER, eu quero o 
sistema de ar da REMILTON STANDARD, e assim faz uma lista, não é? Motor da 
GENERAL ELETRIC, e assim por diante...então a gente tem que ter essa 
flexibilidade porque realmente nas linhas aéreas do mundo está nesta direção. 
Por exemplo, quando nós começamos a fazer o avião, tinha um anúncio que eu 
torcia o nariz lá na França, como era o comercial da SOUL e disse: O MIRAGE é 
um avião 100% francês...aí quando começou a concorrência...inclusive eu 
participei, fui um dos membros da FAB na compra do MIRAGE, eu chamei 
atenção, eu falei: Escuta...os franceses são uns bons filhos da p...não é? Eles 
colocam até os parafusos em milímetros, todos os parafusos na indústria 
aeronáutica mundial são polegadas. Resultado, no começo da manutenção dos 
MIRAGE no Brasil, nós tínhamos que importar até parafuso e porca da França. 
A mesma coisa com os russos, o russo também usa o sistema métrico diferente 
do da França, os passos de rosca também são diferentes do da França. Resultado, 
porque o avião russo não entra no mercado mundial? Uma das razões é essa. 
Eu tive uma briga dos diabos com a ABNT aqui no Brasil porque eu falei: Não...o 
nosso parafuso vai ser em polegada. Aí os caras lá da ABNT: “É ilegal”. Eu falei: 
Então vamos mudar a lei. Porque se a gente fizesse isto, não entraríamos no 
mercado mundial, imagine o mercado comprar um parafuso em milímetro nos 
EUA? Cagada completa, não é? 
Então você vê o tipo de problema que a gente pode ter não é? Então realmente, 
a gente tem que ver a vocação do mercado, como a gente vai trabalhar no 
mercado, coisa dessa natureza. Então resultado...o AirBus, eu até interrompi a 
informação...MIRAGE 100% francês, eles anunciam...burrada completa...se eu 
disser que meu produto é 100% brasileiro, vem um fod...-se com PH. Não vende 
nada...e é o índice de nacionalização que tem aqui no país...quer dizer, forçando 
o cara botar um componente que não vai chegar no mercado, não vai vender. 
 
(Amatucci) O cliente faz aquelas exigências, no sentido de padronizar a 
manutenção deles? O cara não quer ter cinco sistemas hidráulicos diferentes 
para fazer manutenção? 
Claro, foi o que aconteceu quando vendemos 100 aviões para a American Air 
Lines, o meu pessoal até apresentou uma certa resistência de mudar alguns 
sistemas, eu falei: Não reduz não...é fator de venda!!  
 
(Amatucci) É de um bom senso mínimo, não é? Fui trocar a mina máquina 
fotográfica e a minha mulher falou: Porque você não compra a CANNON? E o que 
eu faço com aquele monte de lente NIKKON que eu tenho? Jogar no lixo? (risos) 
Eu brinco sempre dizendo que o senso comum não tanto comum assim, não é? 
(risos) 
A gente tem que olhar...como eu sempre dizia para o meu pessoal: Olha e vê! 
Não olha só não!! Tem que enxergar por trás porque razão. Então a American Air 
Lines: compro os aviões, desde que vocês cumpram com esta lista, porque a 
manutenção dela está nesta direção, as ferramentas, as peças de reposição, 
treinamento do pessoal, porque as linhas aéreas estão pressionadas por custo. 
Então, o que nós fazemos para minimizar esse troço...simplesmente, atender 
requisitos desta natureza. 
Não é fácil, às vezes dá complicações grandes e nem sempre a gente consegue 
atender, mas eles já estão habituados de chegar, por exemplo a Airbus, o avião 
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100% francês, até o manual era escrito em francês. Se eu fizer um manual aqui 
escrito em português, eu não vendo nada! 
 
(Antonio) Existe uma parceria com a Airbus no desenvolvimento de um 
combustível de maior performance. A Embraer tem outras parcerias no mundo? 
Tem... com muitas empresas, sobretudo com os fornecedores, no comecinho da 
Embraer eu descobri isso, porque eu comecei a ter muito contato com os 
fornecedores e falei: Porra...esses caras são batutas no que eles fazem, quer 
dizer, cultivar relacionamento é um dos melhores negócios do mundo e no futuro 
até deu resultado, porque quando nós fizemos o 145, o nosso jato de 50 lugares, 
durante o período de privatização, a lei brasileira não permite que uma 
companhia estatal, que vai ser privatizada, que faça investimentos novos, porque 
eu não sei, tacaram isso na lei. Eu não podia fazer o 145...é...realmente eu não 
podia...mas não dizia que eu não podia fazer um produto pago por terceiros. Aí 
eu fui aos fornecedores, o 145 foi inteiramente projetado com dinheiro de 
fornecedores internacionais, por causa do relacionamento. 
 
(Antonio) A Embraer consegue influenciar um fornecedor para produzir um 
produto exclusivo, diferenciado? 
Depende da quantidade, por exemplo, no caso do 145, o país basco, lá na 
Espanha, queria montar um núcleo de indústria aeronáutica e aceitaram o 
desafio de fabricar as asas do 145. Aí eu fiz um acordo com eles, eles deram uma 
enorme contribuição para desenvolver o 145, com o compromisso de que todas 
as asas do 145 tinham que ser fabricadas na Espanha. Tanto é que todos os 145 
do mundo hoje estão voando com asas espanholas. Vocês pagam agora para 
desenvolver o avião, mas assim que o avião tiver pronto, na linha de produção, 
todas as asas que vocês fizeram, vocês vão recuperar o custo desse negócio 
vendendo asas com exclusividade para nós. E assim fizemos com um bocado de 
gente, quer dizer, é uma forma de viabilizar as coisas, que às vezes, é muito mais 
difícil por aqui...porque não podia, no caso da privatização da Embraer, demorou 
quase quatro anos. Eu não podia ficar quatro anos sem lançar um produto novo! 
Não é verdade? Era condenar a companhia, sobretudo a companhia privatizada 
ao insucesso! No momento que passasse para o setor privado eu dizia sempre: 
nós temos que botar um produto de sucesso na mão do novo acionista! Porque 
se não...ele cai fora! Nós temos que proporcionar rentabilidade ao novo 
acionista, então foi aí que nós começamos a criar produtos novos, durante o 
período da privatização, mas criar produtos era proibido pela lei.  
Qual é a solução? O que a lei proíbe? Eu me lembro de uma conserva com um 
advogado. 
 
(Antonio) Nesta época já existiam subsidiárias no exterior ou era somente 
parcerias com fornecedores? 
Tinham poucas subsidiárias, a Embraer ganhou uma grande dimensão 
mercadológica depois da privatização, porque o governo é restrito, para fazer um 
investimento nos EUA, era preciso uma audiência pública no senado, quer dizer, 
muito amarrado. Grande parte dos problemas da Petrobrás hoje, são justamente 
as próprias regras governamentais que são hostis. 
Mas, o que acontecia...eu me lembro que para criar a Embraer nos EUA, em 1979, 
eu tive que ir a uma audiência pública que eu tive que engolir a seco, muitas 
perguntas imbecis dos senadores. Teve um senador que disse: Pô...o Sr. Veio aqui 
para Brasília para nos convencer que vai vender aviões nos EUA? Brasileira sabe 
vender avião nos EUA? 
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Imagine se nós não tivéssemos ido para os EUA? É o maior mercado do mundo, 
não é mesmo? 
Aí eu falei baixinho: Eu não estou dizendo que somos ou não capazes, eu só estou 
pedindo autorização para tentar, não é? 
   
(Antonio) Eu queria que o Sr. Falasse da CTA e da ajuda que eles proporcionaram 
na idealização da Embraer. 
Fundamental...não do CTA e sim das pessoas do CTA, o brigadeiro Paulo Vitor, 
não sei se já ouviram falar dele, pô...sem o brigadeiro Paulo Vitor a Embraer não 
existiria. Ele era o diretor geral do CTA. Agora, o CTA foi criado como uma 
instituição de pesquisa e desenvolvimento, portanto eu não mexi em nada dos 
propósitos da instituição, estavam todos lá, mas meio dormente, não é? Então 
foi aí que eu tive um diretor geral, que foi o brigadeiro Paulo Vitor, que ele 
entendeu esse troço e nós começamos a trabalhar juntos para explorar 
exatamente isto. Do CTA para passar a financiar, a ser o órgão de financiamento 
da aeronáutica para os novos aviões. Isso começou com o avião REGENTE lá, 
depois passou para o UNIVERSAL, que foi o avião de treinamento da força aérea 
na Academia e o CTA financiava isto.   
E nós passamos a gerenciar esse troço, então foi muito bom, porque eu era o 
chefe do departamento aeronáutico e o brigadeiro Paulo Vitor colocou eu como 
contratante e foi um aprendizado espetacular de fazer contato com as empresas, 
de apoiar o desenvolvimento técnicos e tecnológicos necessário, tudo isso e tal.  
E o CTA exerceu esse papel lindamente, não é? Que foi um período de ouro, 
inclusive por outra razão...que nós conseguimos que o CTA fosse responsável 
pela certificação, que naquela época era só nacional, e para vender avião no 
mundo, precisávamos de certificação pelo menos do FAA nos EUA. E aí foi a luta 
para a gene certificar nossos aviões, o BANDEIRANTE foi o primeiro, para 
certificar nos EUA, a posição dos americanos no início disseram: Negativo!! 
Aí eu perguntei lá no FAA em Washington, esse negativo significa impossível? 
Eles disseram: Ah...não vamos dizer que é impossível, mas é muito difícil. 
Bom...qual é a dificuldade...aí foi que disseram que precisava de um acordo de bi 
certificação Brasil-Estados Unidos...já não é mais com a aeronáutica...já é com o 
Itamaraty. E do departamento de estado dos Estados Unidos. 
Fui no Itamaraty e tivemos uma cooperação espetacular...em três anos 
conseguimos o acordo, com o acordo feito...aí eu voltei em Washington, aí o 
inspetor Keith Blythe virou para mim e falou: Agora ficou mais fácil! E aí, o 
resultado...em 1979 veio a certificação americana e foi aí que funcionou a nossa 
estratégica mercadológica, porque nós víamos claramente que os aviões, jatos 
de grande porte já estavam fugindo das pequenas cidades. E os americanos já 
tinha perdido duas mil e quinhentas cidades que tinham perdido o transporte 
aéreo. E nessas 2.500 cidades, nós fomos lá...o próprio FAA e discutimos com 
eles se não era necessário um avião regional, não é? Aí...bem...os americanos são 
bem mais práticos que nós, não é? Aí nós sentamos com a COMUTER AIR LINES 
ASSOCIATION, nos Estados Unidos,  juntos com o FAA e propusemos a 
criação da READER AIR LINES ASSOCIATION, resultado...numa tacada só 
vendemos 50 BANDEIRANTES, olha...foi o capital de giro que precisávamos para 
começar a Embraer. 
Quer dizer...às vezes você dá um tiro nessa direção e o resultado sai lá na outra, 
não é? E foi aí...até o Keith Blythe falou assim: Poxa vida...vocês deram uma lição 
para nós...porque eles disseram...isto é impossível!! Completamente impossível 
ou tem algum caminho que possamos seguir. Aí ele disse: não tem troço 
impossível...se a gente mudar um pouquinho aqui ou ali. 
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R2 1 – O que se entende por inovação dentro de uma indústria aeronáutica? 
Assim como qualquer outra indústria, dentro da indústria aeronáutica, a 
inovação está amarrada a vanguarda de mercado, diferencial competitivo, baixo 
custo, sobrevivência da empresa e ela demanda então de uma necessidade 
extrema de busca de conhecimento, desenvolvimento de novos produtos para 
que a empresa se mantenha estável, gerando lucro e cumprindo seu papel social. 
 
2 – Como a Embraer busca inovação para seus produtos? 
Busca através de projetos internos de inovação, busca através de parcerias com 
os seus fornecedores, do seu próprio setor de desenvolvimento e também com 
uma visão de mercado para adequar as suas oportunidades de oferecimento de 
uma boa opção para quem busca seus produtos. 
 
3 – Como era praticada a inovação da Embraer antes da internacionalização? 
Eu, infelizmente não tenho noção, pois sou muito recente na Embraer e ela já 
contava com todas as subsidiárias instaladas no exterior. 
E depois da internacionalização? 
Por problemas de melhoria, interface com os fornecedores, busca no mercado, 
o que o mercado está demandando, e a própria área de desenvolvimento de 
produto busca de competitividade e sustentabilidade. Então a engenharia 
trabalha arduamente em cima disto. 
 
4 – Quais eram as fontes de inovação da Embraer antes da internacionalização? 
Não consigo te responder.  
E depois da internacionalização? 
Aí sim, ela entra nesta questão que eu te falei, que é a questão da busca de 
mercado com parcerias com fornecedor, parcerias com outras empresas do 
ramo, programas internos de sugestão, a própria questão da segurança de voo, 
em cada evento de engenharia que é lançado a Embraer tem que estar adequado 
nessas necessidades para poder inovar nos seus produtos e se manter no 
mercado. 
 
5 – Como era o planejamento de P&D da Embraer antes da internacionalização? 
Também não tenho como te falar. 
E depois da internacionalização? 
Ela busca a questão da adequação dos mercados, busca a inovação tecnológica, 
em consonância com os fornecedores também buscam desenvolver, observando 
também os concorrentes, logicamente, e através aí do desenvolvimento de 
produto, através do conhecimento das necessidades aí apontadas pelos clientes, 
apontada pelos usuários finais, tem muita coisa apontada pelo usuário final. 
A Embraer tem um setor de Pesquisa? 
A Embraer tem um setor de pesquisa. 
O que seria este setor de pesquisa? Qual é a ideia da Embraer de manter um 
setor de P&D? 
A ideia dela é buscar, por exemplo, a questão da sustentabilidade, tanto a nível 
de desenvolvimento tecnológico, quanto ao nível de competitividade dos seus 
produtos. 
 
Quais as linhas de Pesquisa o setor de P&D estuda? 
Recentemente a Embraer fez um acordo interessante com a Airbus, ela está 
trabalhando junto com a Airbus no desenvolvimento do combustível sustentável, 
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está buscando um combustível ecologicamente correto e aqui em São José dos 
Campos tem um centro de pesquisa, onde várias empresas trabalham aqui 
também no desenvolvimento deste novo combustível. Como se fosse aí um 
combustível biodiesel, nós temos o biodiesel então ela busca alguma coisa neste 
sentido para uso na aviação. Não sei se um querosene especial ou gasolina 
especial ou alguma coisa deste tipo. 
 
Existe mais alguma área de pesquisa? 
Existe a área de pesquisa estrutural, onde ela também busca a uma forma mais…. 
Uma tecnologia mais avançada no sentido de união de materiais, 
desenvolvimento dos próprios materiais com relação a leveza, dureza e 
resistência, são materiais que suportam determinadas pressões, tem uma 
resistência mecânica diferenciada. 
 
A subsidiária de Portugal, que a Embraer montou um centro de excelência em 
materiais não ferrosos, ou seja, estruturas, longarinas de alumínio e que 
pretende estudar como pode ser mais leve e mais resistente, esta área é uma 
pesquisa dentro da Embraer? 
 Não tenha dúvida…não só lá como também aqui no Brasil. É que o objetivo da 
empresa lá é não só fornecer para cá mas para o mundo inteiro. Ela busca 
competitividade e baixo custo e lá ela está no centro de excelência de 
conhecimento tecnológico, na região onde está implantada a empresa. O que 
facilita a existência da empresa lá.  
Nos EUA, ela também busca tecnologia, inovação, ela está dentro da área de 
inovação da Embraer aqui no Brasil? Ela tem como propósito lá da filial lá dos 
EUA, essa é a ideia, ou a intenção, no momento que este setor de pesquisa e 
desenvolvimento aqui, vislumbra algum produto, ele busca conhecimento em 
alguma filial, por exemplo nos EUA, Portugal ou em alguma subsidiária? 
Ela mantém parceria com instituições de ensino americanas, parcerias com 
empresas dos EUA, mas o que é do meu conhecimento que é forte é a questão 
da oficina de manutenção e linha de montagem dos jatos executivos, porque 
recentemente foi montado lá (EUA). Agora, eu não consigo precisar para você, 
estes trabalhos de tecnologia são desenvolvidos nos EUA. 
6 – Qual(is) impactos a busca de inovação internacional trouxe para a Embraer 
e seu processo produtivo? 
O investimento em determinadas tecnologias, demanda uma centralidade de 
recursos humanos, uma centralidade de recursos financeiros e isto traz 
competitividade, tanto interna por uma questão de benefício pessoal que é 
trabalhar com uma coisa inovadora, uma coisa que traga para você uma 
oportunidade de desenvolvimento, em contra partida, torna o produto mais 
competitivo, torna o produto mais interessante, e por outro lado a questão do 
preço, o seu produto passa a ser de interesse do consumidor, do interesse de 
mercado. 
Você trabalha na área de produção, basicamente na fuselagem ao avião, você 
saberia dizer se algum componente ou técnica de produção da linha de 
montagem veio de alguma subsidiária? 
No período que estou na Embraer ainda não aconteceu este fato, apesar de 
estarmos em um momento de transição, devido ao lançamento do produto novo 
KC-390, o cargueiro da Embraer, este avião, com certeza tem alguma coisa de 
material diferenciado, alguma coisa de processo de produção diferenciado. 
Teremos o lançamento do avião E-2, que contam com inovações tanto de 
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materiais como de processo produtivo, as quais não tive oportunidade de 
conhecer pois estão sendo operadas por outras plantas da Embraer. 
Dos modelos que estão em comercialização, você tem conhecimento de alguma 
inovação que veio de alguma subsidiária? 
Na área de fuselagem não aconteceu, contudo, com a contratação do pessoal da 
NASA, dos EUA, foi melhorar o winglet, que está em todos os aviões atualmente, 
mas começou na Embraer e melhorou o design do avião, o que melhorou o 
desempenho e redução de consumo. 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

1 – O que levou a Embraer se internacionalizar? 
Justamente por essa questão da busca da competitividade, do baixo custo de 
produção dos aviões, porque as subsidiárias do exterior vai fornecer tanto para 
as unidades de lá, como as unidades aqui no brasil e aí, essa questão logística 
chega a ser facilitada em função de não precisar de trocar de mãos o produto, na 
questão de geral documentação e atender determinadas políticas, sendo o 
destinatário, o mesmo da origem, facilita todos os trâmites que você tem no 
envio de determinados produtos para outros países. 
 
2 – Como é o processo de escolha do país a ser criada uma subsidiária da 
Embraer? 
Não consigo precisar, mas a vanguarda tecnológica, vamos dizer a formação 
econômica da região escolhida, tudo isto são fatores que devem ser levados em 
conta para poder se ter uma empresa deste porte, porque é uma empresa de 
alta tecnologia e ela contar com um plantel humano e contar com uma região 
onde as pessoas atingem determinados níveis de desenvolvimento de 
profissionalização.   
 
3 – Quais as estratégias de entrada em um país estrangeiro? 
Não, infelizmente não. 
 
4 – Qual a principal função das subsidiárias da Embraer? Como ela é formada? 
Não tenho conhecimento a este assunto. 
 
5 – A subsidiária contribui no processo produtivo através de transferência de 
conhecimento adquirido. 
Contribui, contribui porque essa troca ela é interessante, eu posso voltar um 
pouquinho na pergunta anterior, porque essas duas perguntas se completam. Aí 
me veio na mente uma questão interessante: o efetivo da empresa na subsidiária 
no exterior, em princípio ele é misto, então vão ali algumas pessoas chave para 
que o negócio venha a deslanchar, então no startup de uma subsidiária no 
exterior é feito um reforço com relação ao quadro gerencial, ao quadro 
direcional, o quadro de funcionários que possam dar rumo certo desde o início 
do negócio que está se empreendendo no país desconhecido. Ou teoricamente 
desconhecido. 
Então a subsidiária vai para um país seja ele qual for, não sei qual é a estratégia 
da Embraer, em termos de colocar uma subsidiária no exterior, mas ela está indo 
lá, adquire o conhecimento e ela consegue transferir este conhecimento para a 
matriz? 
Consegue transferir conhecimento para a matriz, agora qual o conhecimento e 
em que nível eu não consigo precisar. Mas a todo momento existe uma troca de 
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informações, troca de conhecimento e com certeza leva ao desenvolvimento 
tecnológico. 
Esse desenvolvimento tecnológico é incorporado nos aviões da Embraer? 
Pode ser a vir incorporado...tudo isso devidamente avaliado, analisado para 
poder atender as políticas e exigências dos órgãos federais, dos órgãos 
internacionais porque a aviação, por exemplo, ela tem que responder a ANAC, a 
FAA, tem que responder ao homologador da Europa, tem que obedecer aos 
órgãos homologadores da Ásia, Oriente Médio e vai por aí. 
6 – Qual(is) impactos que as subsidiárias trouxeram para a Embraer? 
Trouxe, sempre traz esse impacto de conhecimento, visto que só é articulado 
abertura de uma empresa subsidiária em um determinado país pelo 
determinado nível de lucratividade de determinada condição de lucro e 
sustentabilidade neste país. Temos recentemente esta questão da China, onde a 
China tem uma questão política forte em relação a subsidiária da Embraer e 
desde que a Embraer está lá, tem desenvolvido seu produto, tem participado do 
mercado, tem sido competitiva, e a gente sabe que a política chinesa é uma 
política diferenciada, é um país de cultura muito tradicionalista e isto acarreta 
alguns impactos, mas a Embraer vem desenvolvendo seu produto normalmente. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

1 - Com que extensão, durante os últimos três anos, a sua subsidiária 
transferiu para a matriz, conhecimentos referentes a: 
Considere N/A = Se a subsidiária não possui conhecimento sobre o item 
 
Técnicas de organização da produção (ex.: Just in time, controle da 
qualidade total) 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
As técnicas de produção da Embraer estão integradas, o lean 
manufacturing é o mais praticado dentro da Embraer, então tudo está 
voltado para o lean manufacturing, com participação de auditorias 
independentes de outros países, como Japão e Alemanha. São processos 
que estão nos ajudando a desenvolver e firmar no mercado. 
 
Você poderia falar melhor sobre ele, particularmente eu não conheço. 
 
O lean manufacturing é uma filosofia de trabalho que todos os recursos 
de processos são alinhados. Na área produtiva em linha, naturalmente, 
onde os recursos que vão ser agregados, os produtos que vão ser 
agregados no momento que o produto caminha em um único sentido, de 
maneira que o processo é cronometrado e você obtém o melhor resultado 
a nível de produtividade por tempo. 
Por isso você vai ter o seu produto mais competitivo, porque ele reduz em 
muito a perda de tempo em relação a hora homem para poder executar 
determinadas atividades.  
 
Planejamento e controle da produção (PCP)  
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 



159 
 

As subsidiárias já nasceram com uma nova tecnologia a nível de área de 
produção, porque já nascem dentro do sistema Lean. Tanto a subsidiária 
de Portugal como a subsidiária dos EUA, a da China eu não digo isto 
porque a subsidiária da China é um pouco mais antiga. A unidade principal 
aqui no Brasil, ela tem adaptações, devido aos vários produtos produzidos 
e exigência do comprador. O avião tem várias características e o cliente 
pode exigir, uma configuração é de um jeito outro de outro jeito e aí, não 
dá para você colocar tudo em linha para produzir. 
 Fora a questão da planta da empresa, que foi construída seguindo outra 
tendência, que não era a do Lean. Então como ela não seguia esta 
tendência, tudo que nós fazemos hoje, em prol de desenvolver o Lean, na 
unidade principal, são adaptações. 
 
Processos de automação  
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Sim nós estamos no processo automação sim. A robótica tem aparecido 
com maior frequência na linha de montagem. 
 
Qual filial introduziu a automação? 
Este é um processo antigo, já era o interesse anterior e o mercado, para 
ser competitivo, era necessário melhorar os processos produtivos e a 
robótica veio nos auxiliar neste processo. 
 
Desenvolvimento de novos processos de produção  
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Não tenha dúvida, uma vez que as filiais já nascem com o sistema lean 
manufacturing, muita coisa de inovação foi implantada lá. E de lá para cá 
com certeza nós receberemos novos processos. Não consigo precisar 
quais são e o que é o processo ainda, mas não tenho dúvidas que em 
pouco tempo obteremos informações. Mesmo porque as subsidiárias 
respiram por conta própria.  
 
Pequenas mudanças na tecnologia de processo para adaptá-lo a 
condições locais 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
A cada avião, a cada região e a cada cliente novo em alguns momentos 
eles tem algumas exigências. O cliente tem alguma necessidade que 
precisa ser atendida e essa necessidade é mostrada par a engenharia para 
que ela possa adequar o processo para atender a necessidade do cliente. 
Não tenha dúvida que constantemente estamos trabalhando em inovação 
de processo e de produto, procurando a satisfação do cliente. 
 
Você pode dar algum exemplo de modificação do produto para satisfazer 
o cliente? 
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A gente tem avião por exemplo que o cliente pede para que seja instalado 
chuveiro.  
 
Qual avião? 
 
Avião executivo de grande porte, o lineage 1000. Nele o cliente tem a 
opção de ter cama de casal, dois ou três banheiros, tela de LCD, mesas e 
poltronas dos mais variados tipos. Com tetos decorativos, como céu 
estrelado, então para isto é necessária uma adaptação, uma adequação 
de processos produtivos para que seja incorporado no produto 
determinados equipamentos que gerem conforto. 
 
Você pode dizer de algum equipamento técnico? 
 
O avião da Embraer tem um pacote de entrega, seja para a aviação 
executiva como para a aviação militar, contudo o cliente pode exigir algo 
a mais também tem limitantes, pois tem tecnologias que são 
diferenciadas, por exemplo: nos aviões militares não tem abertura para 
fazer adaptações de grande porte. 
  
Melhoria significativa no processo de produção (aprimoramento de 
layout, fluxo de materiais e processos, automação de linhas, e/ou 
eliminação de gargalos) 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
A melhoria que a subsidiária pode trazer por exemplo, ela pega um 
determinado tipo de atividade, determinado produto para desenvolver e 
aí ela vai produzir aquilo, e aí ela tira da matriz alguma coisa que pode ser 
um gargalo produtivo, e como na subsidiária você tem uma tecnologia 
específica, aí ela pode desenvolver isso, e aí na matriz neste setor, nesta 
área que saiu o produto, ela pode incorporar essa novidade desenvolvida 
pela subsidiária. 
 
Projeto (design) próprio de fabricação Desenvolvimento de novos 
equipamentos e/ ou ferramentas 
Sim (  ) Não ( X ) Se sim, exemplifique. 
 
Geralmente a maioria do ferramental é desenvolvido pela matriz devido 
a área de desenvolvimento do produto. 
 
Fabricação de novos componentes Montagem de componentes e 
produtos finais Manutenção de máquinas e equipamentos 
Sim (  ) Não ( X ) Se sim, exemplifique. 
  
Pequenas adaptações na tecnologia de produtos existentes 
(impulsionadas por necessidades de mercado ou de produção) 
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Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Ela pode dar sugestões. Como exemplo os próprios materiais 
compósitos. 
 
O que vem a ser materiais compósitos? 
 
São peças desenvolvidas em fibra de carbono, fibras plásticas, o próprio 
alumínio, uma vez que a subsidiária porque, dentro do mercado a 
subsidiária pode ter contato com o fornecedor, contato com o produto e 
pode sugerir que tal produto ou processo produtivo deve usar 
determinado produto na sua fabricação. Mas tudo isso amarrado com o 
desenvolvimento tecnológico da matriz. 
 
Melhoria significativa em produtos existentes (especificações, funções e 
características) 
Sim (  ) Não ( X ) Se sim, exemplifique. 
 
Desenvolvimento de novos produtos  
Sim (  ) Não ( X ) Se sim, exemplifique. 
 
Rotinas de controle de qualidade para manter padrões e especificações 
de produtos existentes 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Pode sim nas rotinas e padrões de qualidade, realmente são fatores 
importantes e que, conforme o clima, conforme o próprio modelo 
implantado na empresa pode utilizar.   
 
Desenvolvimento de novos protótipos Testes de novos produtos  
Sim (  ) Não ( X ) Se sim, exemplifique. 
 
Know-how e experiência técnica na forma de planos, modelos, 
instruções, guias, fórmulas, especificações, projetos, plantas, desenhos 
técnicos, e / ou protótipos para projetar novos produtos 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
Uma vez que a subsidiária nasceu de uma filosofia diferenciada que é o 
Lean Manufactoring, ela pode trazer uma maturidade de filosofia de 
produção para a matriz. 
 
Resultados de pesquisa sobre novos materiais e novas especificações 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
A partir das peças que ela produziu. Uma vez que ela está produzindo 
produtos desenvolvidos pela matriz, estas peças podem ser melhoradas 
pela subsidiária. Uma vez que este material não atende a subsidiária, ela 



162 
 

pode fazer testes com novos materiais para poder dar continuidade no 
desenvolvimento dos seus produtos. 
 
 
Resultados de pesquisa e desenvolvimento sobre nova geração de 
produtos 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Através dos testes que realiza, e aí ela pode entrar no ciclo de produção 
da Embraer. 
Outro tipo de transferência. Qual? 
Conhecimento a nível de gestão, uma coisa interessante é a gestão da 
linha de produção, a gestão do nosso negócio. País onde a cultura é 
europeia, então a demanda de conhecimento, a demanda de 
determinadas rotinas, certos valores, são diferentes do que estamos 
acostumados no Brasil. 
 
2 - Indique seu grau de concordância em relação a COMPLEXIDADE do 
conhecimento tecnológico da sua subsidiária 
 

Seu entendimento requer um aprendizado prévio sobre outros 
conhecimentos tecnológicos relacionados 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Porque a subsidiária tem contato com materiais, rotinas, com a 
necessidade de aprovação de órgãos homologadores, e ela tem que ter 
essa sensibilidade de entender principalmente da segurança de voo que é 
um dos maiores patrimônios da Embraer, essa marca está amarrada a 
segurança de voo, e à qualidade do produto.   
 
A complexidade é necessária grande quantidade de informação 
Sim ( x  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Não tenha dúvida a aeronáutica é complexa, é muito complexo, uma vez 
que o avião não pode falhar em voo, uma vez que teve falha, ele deve ter 
um sistema de redundância que garante que ele continue funcionando e 
dê plena condição de pouso para que então possa ser feito uma correção. 
Então tudo isso demanda um tremendo nível de conhecimento e 
informação. 
 
É produto de muitas rotinas interdependentes, indivíduos e recursos 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Todas rotinas são dependentes uma da outra, uma vez que trabalho num 
processo produtivo, eu preciso garantir meu processo produtivo 100% 
para que então possa ser concluído e iniciado o próximo processo 
produtivo. Se meu processo produtivo tiver algum problema e eu tiver que 
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pará-lo, vai impactar o outro até a parada do ciclo produtivo, quebra a 
sequência de fabricação. 
 
Inclui muitas novas habilidades ou competências 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Exige basicamente de pessoal muito bem treinado, muito bem informado. 
Consciente da importância do seu trabalho, consciente da 
responsabilidade imputada, consciente do impacto que ele pode gerar, 
consciente da grandeza, da excelência que nós devemos alcançar, em 
relação ao nosso mercado em relação ao nosso produto.  
 
Por exemplo quando falo de habilidade, você está dentro de um setor da 
área de fuselagem, em algum momento esta área exigiu de você uma nova 
habilidade, foi incorporada uma outra técnica ou método que você teve 
que receber treinamento para realiza-lo? 
 
Ultimamente nós não temos sentido isso, mas no momento que são 
lançadas novas tecnologias, são implementados sim.  
 
É tecnologicamente sofisticado e difícil de implementar 
Sim (  ) Não ( x ) Se sim, exemplifique. 
 
3 - Indique seu grau de concordância com as considerações a respeito do 
AMBIENTE de NEGÓCIOS no país em que a sua subsidiária atua, em 
relação ao ambiente no exterior. 

 

A demanda de mercado está crescendo no setor da subsidiária 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
Não sei 
 
Os consumidores locais exigem padrões elevados de qualidade e 
funcionalidades em produtos/serviços 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Sempre. 
A competição no país é intensa 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Sempre. 
Quais os principais concorrentes da Embraer? 
 
Bombardier, Jato Russo, Jato Japonês 
 
A velocidade da inovação dos competidores é Alta 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
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Existe uma competição que está sendo travado no mercado que é a da 
autonomia do avião aliado ao baixo gasto de combustível. Isso está sendo 
travado, está sendo buscado. A briga está ferrenha, nós entendemos que 
precisamos desenvolver nosso produto a nível de buscar isso. Então o 
nosso jato E-2, assim como os jatos executivos constantemente estão 
sendo estudados, estão sendo implementados melhorias as quais vão 
fazer nos manter no mercado. 
 
As capacidades e qualidades dos fornecedores são elevadas 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
São fornecedores que não fornecem apenas para a Embraer, então nós 
temos aí um pessoal que fornece para a gente que tem um conhecimento 
profundo de mercado e que precisa se manter competitivo, de manter um 
nível de estar no primeiro mundo. 
Estes fornecedores, apesar de fornecerem a todos fabricantes, ela tem 
algum nível de comprometimento com a Embraer? Tem produtos 
exclusivos para a Embraer? 
Não tenha dúvida, cada fabricante tem produtos exclusivos. 
Funciona como se fosse uma carteira de pedidos, quem tem a Embraer na 
sua carteira de pedido, ele tem que atender determinados requisitos que 
são exigência da Embraer. 
Posso dizer que estes fornecedores desenvolvem alguns produtos, que 
são não só exigência da Embraer como incorporam na inovação do avião? 
Sim. 
A mão de obra é qualificada e especializada 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Para um produto desta magnitude é preciso uma mão-de-obra 
específica, qualificada, competente e comprometida. 
Existem importantes centros de pesquisa (externos à empresa) que 
colaboram com os negócios da subsidiária 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Existem centros e pesquisa, parceria com Universidades do exterior como 
EUA, tem o centro tecnológico de São José dos Campos, onde o escritório 
dela está em parceria com a Airbus. 
Você tem desenvolvimento a nível de parceria com os órgãos nacionais, 
CTA, ITA, ela está sempre buscando inovação, qualidade para a sua 
sobrevivência.  
Há boas instituições de suporte aos negócios 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
A infraestrutura no país (disponibilidade de energia, transporte, 
telecomunicações, logística) é adequada 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
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É condição prioritária para que uma subsidiária se instale lá fora. 
 
O governo dá apoio à inovação 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
O governo de qualquer país tem interesse em novas tecnologias. 
O ambiente legal é favorável (regulamentação) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Não sei. 

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE: ESTRATÉGIA 

 
1 – Como era o lançamento do produto da Embraer antes da 
internacionalização? 
Não conheci. 
E depois da internacionalização? 
A ideia de um lançamento de um produto, primeiro ela provém de uma 
necessidade de mercado, estudado pela área de inteligência de mercado. 
Também pela engenharia, pelo desenvolvimento tecnológico. É criado um 
desenho de produto, um design que venha a atender as necessidades de 
mercado, depois é feito todo um estudo de resistência, em cima de suporte de 
carga, em cima de adequação do produto para determinado ramo de atividade. 
Depois disso, é feito um estudo com a rede de fornecedores e possível 
fornecimento, capacibilidade produtiva. Depois da amarração com estes 
fornecedores e contrato de fornecimento e treinamento interno, no caso da 
empresa, da capacidade e adaptação dele em relação à planta que será 
desenvolvido o novo produto.  
E no caso desse KC-390, o governo, que comprou 28 unidades deste produto, o 
governo brasileiro e já tem 32 oportunidades de negócio em países parceiros em 
diversos países.  
 
2 – De que maneira a subsidiária contribui neste processo? 
Tornando possível então a produção em algumas partes do produto, conforme 
a tecnologia implantada na subsidiária e a necessidade tecnológica a ser 
incorporado no produto. 
E aí a adaptação vai ser a melhor, por exemplo, se tiver materiais compósitos 
no produto, a tendência de ser desenvolvido na unidade de Portugal é grande. 
 
3 – Qual(is) impactos a subsidiária contribui para a formação de um produto 
inovador? 
Qualidade, basicamente qualidade, nos produtos e nos processos 
desenvolvidos na sua planta.  

R3 1 – O que se entende por inovação dentro de uma indústria aeronáutica? 
A dentro de uma indústria aeronáutica como qualquer indústria é o processo de 
evolução, é o processo de desenvolvimento de novas tecnologias para atender o 
mercado e perspectivas das pessoas em relação ao produto que está sendo 
oferecido para a empresa. Por exemplo: você pode também conseguir 
desenvolver a inovação nos processos produtivos, processos gerenciais, além da 
tecnologia para o desenvolvimento do produto. 
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2 – Como a Embraer busca inovação para seus produtos? 
Vou traçar um paralelo: a indústria aeronáutica trabalha com tecnologia de 
ponta e tecnologia para atender o mercado, não só o nacional como o 
internacional, então os produtos da Embraer, tem que estar alinhado pela 
expectativa do mercado para este produto. E hoje, a Embraer trabalha para 
atingir este produto, principalmente no mercado americano, pois ela tem uma 
filial lá. Que absorve grande parte dos seus produtos. 
 
3 – Como era praticada a inovação da Embraer antes da internacionalização? 
Primeiramente, a busca da Embraer foi atingir o mercado interno: na aviação 
regional, agrícola como também atender a FAB, com aviões militares. Antes da 
internacionalização era para atender as necessidades regionais do Brasil. 
E depois da internacionalização? 
No mercado internacional, o cenário muda um pouco, porque a concorrência, as 
grandes empresas aéreas, que ao longo do desse tempo, mudaram o foco 
empresarial, pois perderam o interesse na produção de até 120 lugares e a ideia 
da Embraer foi atingir esses nichos de mercado que as grandes companhias 
aéreas deixaram. Por exemplo: o mercado regional dos EUA, primeiro com o 
avião de pequeno porte, o Bandeirante, depois com o Brasília. E o grande volume 
de passageiros está exatamente entre 500 e 600 quilômetros nos EUA. Ela 
consegui atingir neste mercado, por isso consegue competir no mercado 
internacional. 
 
4 – Quais eram as fontes de inovação da Embraer antes da internacionalização? 
Os órgãos do governo, e aeronáutica investiram muito em capacitação, o ITA, o 
CTA e mesmo o INPE, todos esses órgãos ligados à aviação...que cuida de áreas 
aeronáutica, e foi criado uma massa crítica, nas universidades... a própria USP de 
São Carlos, que tem um curso de aviação e esta capacitação propiciou a Embraer 
a desenvolver uma tecnologia internacional. É lógico que hoje em dia você não 
desenvolve uma tecnologia de turbinas e ou aviônica no Brasil. Mas a gente sabe 
que essa tecnologia de ponta é a de projeto e integração de sistemas do que o 
próprio desenvolvimento de tecnologias específica.  
 
O que propiciou o desenvolvimento da Embraer e o que ela é hoje, uma é o 
mercado e outra é a capacitação que foi desenvolvido ao longo do tempo da 
aviação. E não podemos esquecer que, apesar de muitas controvérsias, o Santos 
Dumont foi um dos percursores da aviação brasileira. 
E depois da internacionalização? 
Essa capacidade de integrar sistemas, isso facilita, porque você ganha em escala, 
em tempo de maturação de projeto, quando você tem acesso de tecnologias de 
todo o mundo. Você não é obrigado a desenvolver uma determinada turbina de 
avião, você pode desenvolver o projeto e comprar a turbina no mercado. Integrar 
com aviônica, integrar com outros sistemas que a própria internacionalização 
pressupõe e o mercado permite que você tenha escala para adquirir essa 
tecnologia. 
 
 
 
5 – Como era o planejamento de P&D da Embraer antes da internacionalização? 
A tecnologia de aviação tanto antes como depois, é uma ciência que você tem 
que ter acesso. O salto não está no conhecimento...e sim no mercado para que 
você tenha escala de produção. De qualquer forma é que a Embraer de antes, 
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era restrita ao conhecimento das pessoas que se desenvolvia no Brasil, hoje você 
tem acesso às cabeças das pessoas, ao conhecimento do mundo inteiro. Do 
trabalho, você pode trazer pessoas com conhecimento maior e agregar ao 
conhecimento das pessoas. Coisa que era limitado no passado. Hoje a massa 
crítica, esta que você tem a capacidade de trazer para dentro da empresa.  
Quais os impactos que uma subsidiária ou uma inovação internacional trouxe 
para a Embraer? 
Eu vejo o seguinte: Posso dar o exemplo do laboratório que o IPT está 
desenvolvendo uma parceria junto com a Embraer – com o apoio de BNDES, no 
parque tecnológico, lá em São José dos Campos – SP. Você ter a possibilidade de 
trazer equipamentos e conhecimentos de fora e agregar o conhecimento, esse 
que é o diferencial – Por exemplo: produzir a peças em fibra de carbono, trazer 
o maquinário e a expertise para conhecermos. Isto não era possível antigamente. 
Até que a tecnologia do conhecimento nós temos, mas a tecnologia do processo 
produtivo, que é a tecnologia aplicada, que tem que ser aprendido. E é isso que 
esta parceria pretende realizar. 
 
O que levou a Embraer a se internacionalizar? 
Acho que numa indústria de ponta: ou você cresce ou você fecha. Então 
participar, se inserir no mercado, para viabilizar a empresa. Se você não tem 
escala de produção, você não tem como adquirir tecnologia, você não consegue 
se desenvolver. Você vai entender que uma coisa puxa a outra, não é? Para se 
internacionalizar, ela teve que desenvolver tecnologia de ponta e para isso ela 
tem que ter alguém que compre dela...quando ela tem alguém que compra 
dela...ela tem como investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Então a 
internacionalização propiciou a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia na 
Embraer. Você pode fazer um avião que é o máximo, mas se você não tem 
alguém que compre ele, você não vai sobreviver no mercado, e o que é 
pior...você não vai desenvolver   tecnologia para se manter no mercado. 
Os chineses copiaram o 145 da Embraer, só que surgiu problemas no avião, não 
conseguiram aprovação, pois o avião não tem desempenho, não sei como está 
essa coisa por lá...você vê o avião é igualzinho o da Embraer...o pessoal ficou 
puto!!. Não é igual carro.  
 
Como é o processo de escolha de uma subsidiária no exterior? 
Para você manter uma subsidiária no exterior...é escala de consumo. Eles têm 
que consumir o seu produto, depois em relação à concorrência, esse seguimento 
não pode sofrer que inviabilize essa decisão. Ter uma cadeia de fornecedores, 
Leis no país que viabilizem produzir o produto, que protejam patente, direitos 
intelectuais, como tem vários países que não respeitam, como é o caso da China 
que eu já citei. O custo no país também não pode ser muito alto. 
Quais as estratégias de uma internacionalização? 
Convencer o governo que a empresa vai trazer vantagens para o país. 
Qual é a ideia de montar uma subsidiária no exterior? 
De mercado...porque é interessante você vender no EUA?  
Quais as linhas de Pesquisa o setor de P&D estuda? Porque vender nos EUA, vai 
dar credibilidade ao seu produto, se eles compraram é porque o produto é bom. 
Estar nos EUA, é estar perto de inovação? 
É lógico que o custo da subsidiária for menor do que a receita não. Depende do 
plano de negócio.  
Uma subsidiária consegue adquirir conhecimento e transferir para a matriz ou 
outra subsidiária? 
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A transferência de conhecimento se dá muito mais pelas pessoas. Exemplo: A 
subsidiária dos EUA contratou um pessoal da NASA, quando ela dispensou vários 
engenheiros, e esses trabalham na Embraer no desenvolvimento de um melhor 
design e melhoraram a ponta da asa: o WingLet, que todas as companhias estão 
usando. A Bombardier fechou sua subsidiária nos EUA e demitiu 1500 
funcionários, a Embraer absorveu 300 engenheiros...vamos ver o que vão trazer 
de novo. 
 
6 – Qual(is) impactos a busca de inovação internacional trouxe para a Embraer 
e seu processo produtivo? 
Como eu já falei: através das pessoas e não através do sistema. Os engenheiros 
da NASA é exemplo disso.  
A Bombardier já domina o processo produtivo de fibra carbono. 60% do avião da 
Bombardier é de fibra carbono, dessa maneira o avião dela é mais leve, assim a 
Embraer precisa correr atrás do prejuízo.  
Apesar disso, a Embraer domina a economia, seus aviões voam mais consumindo 
menos...a manutenção é mais rápida e prática. 
A mão de obra dentro da indústria aeronáutica é especializada? 
Tem que ser...tem que lidar com peças de altíssimo valor agregado e complexo. 
Tem vários setores...potência, eletrônica e assim por diante. 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
 

1 - Com que extensão, durante os últimos três anos, a sua subsidiária 
transferiu para a matriz, conhecimentos referentes a: 
Considere N/A = Se a subsidiária não possui conhecimento sobre o item 
 
Técnicas de organização da produção (ex.: just in time, controle da 
qualidade total) 
Sim ( X ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Design, Winglet – longarinas de Portugal. 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: ESTRATÉGIA 
 

1 – Como era o lançamento do produto da Embraer antes da 
internacionalização? 
As feiras internacionais são fontes de informação: marketing da empresa, tanto 
da Embraer como da cadeia de fornecedores. 
 
2 – De que maneira a subsidiária contribui neste processo? 
Estabelecendo no local e formando parcerias. 
 
3 – Qual(is) impactos a subsidiária contribui para a formação de/ um produto 
inovador? 
São informações do mercado local, da necessidade do mercado local e da 
tecnologia que deve ser usado pela Embraer. 
Pode adquirir pela expertise das pessoas ou de fornecedores. 
 

R4 Antonio – Você tem ideia de como a Embraer se internacionalizou?  
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Jose Carlos - Ela se internacionalizou para poder atingir o mercado exterior 
porque aqui o mercado interno, só com o Bandeirantes não conseguiria crescer 
a empresa não é? Então ela precisou se internacionalizar...para vender as 
aeronaves para fora...para atingir um mercado maior. Tanto é que até hoje em 
dia, graças ao mercado exterior, ela está se desenvolvendo cada vez mais...está 
crescendo bastante. 
 
Antonio – Quando ela se internacionaliza? Por busca de mercado ou por estar 
perto de um fornecedor importante ou por outro motivo qualquer...Voce tem 
ideia de como é escolhido o país onde irá montar uma subsidiária? 
Jose Carlos – Eu acredito que a maneira que ela escolhe é pela facilidade não 
é...vamos supor...quando ela faz uma parceria com empresas na Europa então 
ele escolhe um país na Europa centralizado, onde ele possa fazer as peças das 
aeronaves em vários países e centralizar para montar a asa ou flap e mandar para 
o Brasil para que haja a montagem final aqui. 
 
Antonio - Você acha que o país escolhido para montar a subsidiária ele tem que 
estar próximo a um fornecedor importante que seja estratégico para a empresa 
e aproveitando essa expertise lá do seu fornecedor, ela consegue trazer essas 
peças para fazer a montagem do equipamento. 
Essa ideia seria uma estratégia de entrada no país hospedeiro? Sei que um 
fornecedor importante se encontra em um continente e eu estando aqui no 
Brasil tenho menor acesso a ele do que quando me encontrar próximo dele?  
Jose Carlos – Com certeza é essa a ideia...fornecer as peças mais rapidamente, 
baratear o custo também e a Embraer aqui, todos os projetos que ela faz em São 
Jose dos Campos, onde participei da família 175, o mundo está concentrado lá. 
Todos os fornecedores e futuros compradores se encontram lá. Então eles 
trazem todos os parceiros e fornecedores...fazem o estudo da nova aeronave...os 
clientes interessados são reunidos...para verificarem o que eles querem na 
aeronave...bom a nossa proposta é essa...se eles se interessarem...aí eles 
bancam uma parte do projeto não é...para poder desenvolver e a Embraer com 
essa estratégia de pegar todos os fornecedores da Europa e dos EUA...porque 
são partes do avião não é? Nos EUA são os motores, na Europa são partes da 
estrutura...para poder vender melhor o avião no mercado e atingir o mercado 
exterior. É muito mais fácil...o comprador lá fora fala...isto aí foi feito aqui na 
Europa, mas na verdade foi feito pelo mundo inteiro. 
 
Antonio – A ideia na verdade de montar uma subsidiária então é de se aproximar 
mesmo dos fornecedores...além de conhecer as melhores práticas de produção 
e de materiais como no caso de Portugal? 
Jose Carlos – Com certeza...mas não é só isso...hoje as aeronaves detêm muito 
material composto como: fibra de carbono, que são materiais mais 
modernos...mais leves e resistentes, porque o alumínio é muito mais pesado, se 
você vai concluir uma nave inteira. Hoje em dia, todos os componentes não são 
só de alumínio e sim alumínio e fibra de carbono. 
 
Antonio Carlos – Uma subsidiária contribui no processo produtivo através de 
uma transferência de conhecimento? 
Jose Carlos – Com certeza, se não, não haveria a necessidade de abrir 
subsidiárias. 
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Antonio – Sei que Portugal transfere expertise para a matriz, você conhece 
alguma outra subsidiária que transfere conhecimento? 
Jose Carlos – Nos EUA, na parte de eletrônica, comandos de voo, tipo fly by ware, 
hoje em dia todos estes componentes são integrados, todas as indústrias não 
é...tanto Boing como Air Bus, inclusive a Embraer fornecia peças como flapes 
para a Boing, alerons. Fabricava aqui e mandava para os EUA. 
 
Antonio – O intercâmbio de pessoal, uma vez que a Embraer contratou 
engenheiros da NASA e Bombardier nos EUA, consegue trazer expertise das 
companhias e trazer para a matriz? 
Jose Carlos – Não sei se é possível pela força do sigilo por cargo de diretoria, mas 
de materiais e produção é possível. A Boing por exemplo...quando foi 
desenvolvido a família 175/195, por exemplo, a Embraer tinha colocado um trem 
de pouso que não deu certo e ela teve que pedir auxílio a Boing que desenvolveu 
o atual trem de pouso que utilizam na família 175/190/195. Então tem uma 
transferência desde que não afetam a concorrência. 
A Embraer não está competindo com as grandes como a Boing ou Air Bus. 
José Carlos -  Ainda não, mas a gente sabe que ela está pretendendo não é?...ela 
está fazendo o 195 com motor mais potente, ampliando o avião para levar mais 
passageiros, então...quem sabe no futuro...é difícil concorrer com uma Boing ou 
uma Air Bus, que tem uma tecnologia mais antiga. Hoje a tecnologia está baseada 
em custos. 
 
Antonio – A subsidiária da Embraer impacta na empresa? Se não tivesse 
subsidiárias, a Embraer não estaria como ela é hoje? 
José Carlos – Acho que sim, a subsidiária impacta muito neste crescimento. 
Antonio – A indústria aeronáutica já nasceu internacionalizada? 
José Carlos – Não, ela teve que correr atrás da internacionalização para poder se 
desenvolver não é?...tanto é que aqui no Brasil tivemos a Eerotécnica Paulista, a 
Neiva (fabricante do Irapuru,  Universal, Paulistinha), esses aviões novos, o T27 
foram desenvolvidos a partir do Universal que era da Neiva, pelo 
desenvolvimento do projeto. Quando a Embraer foi crescendo, ela foi 
comprando essas empresas, que foram desaparecendo do mercado. Tanto que 
hoje só temos aviões de pequeno porte, na faixa de 6 a 8 lugares, importado 
como o Cesna, a Beachcraft, a Piper, porque não conseguimos manter uma 
fábrica porque o mercado brasileiro é muito pequeno. 
A Embraer, no começo fez uma parceria com a Piper, mas como a demanda 
brasileira era pequena, não conseguiu manter a linha de produção. 
 
Antonio – O que você entende por inovação dentro da indústria aeronáutica? 
Jose Carlos – A inovação, se você colocar materiais novos, a parte de aviônica na 
aeronave, a parte de aerodinâmica da aeronave está sempre em evolução, você 
vê que o desenvolvimento dos Winglets  são constantemente atualizados para 
diminuir o arrasto induzido. Porque hoje em dia, tudo é focado em economia, 
então, tudo que for possível desenvolver, aerodinâmica, peso, material 
composto – você tem que diminuir o peso da aeronave, melhorar o consumo dos 
motores – agora a Boing está para lançar o 737 MAX que diz que o motor irá 
economizar 15% frente o 737 G, o que é muita economia. 
 
Antonio – Como a Embraer busca inovação dos seus produtos? 
Jose Carlos – Com parceria, através das subsidiárias no exterior. São os parceiros 
tanto na Europa como nos EUA. O PHENON é praticamente todo montado lá. Ele 
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é tão moderno que acredito que ultrapassa a tecnologia dos aviões da Air Bus e 
Boing. 
 
Antonio – A Embraer detém um centro de P&D? 
Jose Carlos – Existem vários engenheiros do mundo inteiro, participando de um 
projeto, um avião novo, alguma coisa assim. Um centro de pesquisa 
compartilhado entre engenheiros, fornecedores e clientes. Com tantos lugares, 
para pousar em circunstâncias determinadas e assim por diante. 
E manda engenheiros para fora para aprender novas técnicas. 
 
Antonio – A subsidiária consegue transferir a inovação adquirida para a matriz 
ou em outras subsidiárias? 
Jose Carlos – Com certeza, se ela consegue desenvolver um material ou 
equipamento melhor, ela vai servir para a empresa como um todo. 
 
Antonio – De que maneira as subsidiárias podem auxiliar a matriz. 
Jose Carlos – Descobrindo materiais mais eficientes, e tentando auxiliar a 
empresa melhorar a qualidade do produto. 
 
Antonio – A China foi por conta de mercado? 
Jose Carlos – Sim, na época havia a proposta que a partir de determinado número 
de aeronave vendida, a China pudesse desenvolver o avião lá. 
 
Antonio – O avião tucano teve um alemão que ajudou a desenvolver? 
Jose Carlos – O José Kovax, mas ele não é alemão, ele é da Tchequoslováquia, ele 
trabalhava na Neiva e desenvolveu o Universal e dele o tucano, do Tucano o T27, 
que dele, o Super Tucano, plataforma de treinamento dos jatos F5 e Mirage. 
 
Antonio -  As subsidiárias consegue passar para outras subsidiárias a expertise 
adquirida? 
Jose Carlos – O Winglet é exemplo disso, inclusive vendendo para outras 
companhias como Boing. 
 
Antonio – Você como instrutor e piloto tinha acesso a toda a tecnologia da 
Embraer? 
Jose Carlos – Tinha, quando ficava sediado em São Jose dos Campos, todas as 
reclamações de clientes passavam inicialmente para nós, que recorríamos aos 
diversos departamentos responsáveis pelo ocorrido e fornecedores para 
solucionar o problema. Como pane de painel, não atuação do trem de pouso e 
assim por diante. Era um suporte técnico, que é muito bom, a Embraer se 
compromete a entregar peças de reposição em 24 horas em qualquer parte do 
mundo. Esse tipo de apoio, que não acontece com outras companhias, faz com 
que a Embraer penetrar mais ainda no mercado, além da qualidade do seu 
produto, é quase inigualável. 
O maior problema desses materiais compostos, essa tecnologia tem que ter 
muito cuidado. Ainda não existe um estudo, óbvio que estão fazendo, mas eles 
ainda não sabem qual é o limite do composto. Quanto tempo ele dura? O 
alumínio se sabe que 30.000 ciclos na aviação é o limite dele. Deu 30.000 ciclos 
o avião tem que parar. Tem que trocar tudo. É melhor comprar outro avião. No 
material composto ainda não foi determinado. 
 
Antonio – Tem outro diferencial de mercado da Embraer? 
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Jose Carlos – A qualidade do produto não é...a parte de aviônica, a parte interna, 
parte de conforto do passageiro, disposição dos bancos não é. Os aviões da 
Embraer desde o 145 como até os 195, para os passageiros é muito confortável. 
Não tem banco no meio, isto é um conforto.  
 

R5 1 – O que se entende por inovação dentro de uma indústria aeronáutica? 
Na indústria aeronáutica, a inovação é agregar tecnologia de ponta para 
aumentar a qualidade do produto, assim pode atender o mercado. Trazer e 
aprender coisas novas para agregar ao produto.  
 
2 – Como a Embraer busca inovação para seus produtos? 
Ela tem uma equipe de engenheiros com parcerias em toda parte do mundo 
 
3 – Como era praticada a inovação da Embraer antes da internacionalização? 
Somente com os engenheiros formados no Brasil. 
E depois da internacionalização? 
Obtendo parcerias com outras empresas internacionais, centros de inovação e 
universidades. 
 
4 – Quais eram as fontes de inovação da Embraer antes da internacionalização? 
Basicamente se comprava o produto necessário para a produção do produto. 
E depois da internacionalização? 
Acordos com a rede de fornecedores e contato com os grandes centros de 
inovação, universidades. 
 
5 – Como era o planejamento de P&D da Embraer antes da 
internacionalização? 
Não sei 
E depois da internacionalização? 
Estratégia de uso da rede de fornecedores, fornecedores e um ponto 
principal: verificar como anda a concorrência. Mas também tem parcerias 
com empresas como a Boing e Airbus. 
 
6 – Qual(is) impactos a busca de inovação internacional trouxe para a Embraer 
e seu processo produtivo? 
Com uma nova tecnologia houve um aumento na produção, necessitou que o 
pessoal da produção fosse treinado e capacitado para aprender novas técnicas 
produtivas e de como lidar com materiais e peças de maior poder tecnológico. 
Aumentou o nível de competitividade dos seus produtos. As subsidiárias são 
centros de excelência, devido a isto, pode interferir no processo de fabricação 
do produto para satisfazer o comprador.  
Exemplo disso foi o design do avião e melhora do desenho do Winglet das asas 
do avião, vindo dos EUA. 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

1 – O que levou a Embraer se internacionalizar? 
Para modernizar e tornar-se competitiva no mercado, melhorar a logística 
entre as filiais e a matriz, fazendo com que esteja perto de grandes centros 
consumidores e de fornecedores. Assim, pode acessar tecnologias que antes 
não podia. Se não conseguir a tecnologia, tem a estratégia de contratar 
pessoas que tenham expertise para trazer para a Embraer. 
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2 – Como é o processo de escolha do país a ser criada uma subsidiária da 
Embraer? 
Acredito que são as facilidades oferecidas, tecnologia de ponta, pessoal 
qualificado para as operações aeronáutica. 
 
3 – Quais as estratégias de entrada em um país estrangeiro? 
Não sei. 
 
4 – Qual a principal função das subsidiárias da Embraer? Como ela é formada? 
Estreitar a relação com fornecedores. Não sei como é formada. 
 
5 – A subsidiária contribui no processo produtivo através de transferência de 
conhecimento adquirido. 
Sim porque elas estão em países avançados, onde a mão-de-obra é 
qualificada. Assim, pode contribuir com a matriz no processo de produção. 
 
6 – Qual(is) impactos que as subsidiárias trouxeram para a Embraer? 
Inovação tecnológica, conhecimento para incorporar a linha de produção, 
contato com a rede de fornecedores. Assim, conhecer a rede de fornecedores, 
o que facilita para a Embraer a melhorar sua linha de produção. 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
 

1 - Com que extensão, durante os últimos três anos, a sua subsidiária 
transferiu para a matriz, conhecimentos referentes a: 
Considere N/A = Se a subsidiária não possui conhecimento sobre o item 
 
Técnicas de organização da produção (ex.: just in time, controle da 
qualidade total) 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
Diversas soluções na área de produção, sempre ligadas à capacitação 
dos funcionários e tipos de produtos. 
 
Planejamento e controle da produção (PCP)  
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Na área de informática toma a maior parte do planejamento da 
produção. É lá que são incididos às melhores práticas de produção, e 
este software é adquirido no exterior. 
 
Processos de automação  
Sim (  ) Não ( x ) Se sim, exemplifique. 
 
Desenvolvimento de novos processos de produção  
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
A técnicas do processo de produção da Embraer são interligadas. Do 
jeito que produz no Brasil é da mesma maneira que se produz em 
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qualquer filial. Se alguma filial consegue melhorar o processo 
produtivo, aí tem a comunicação para melhorar todas as outras. 
 
Pequenas mudanças na tecnologia de processo para adaptá-lo a 
condições locais 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Sempre. Cada cliente tem um pacote de exigências quando compra um 
avião, assim a fábrica tem que se adaptar para poder vender o avião.  
 
Melhoria significativa no processo de produção (aprimoramento de 
layout, fluxo de materiais e processos, automação de linhas, e/ou 
eliminação de gargalos) 
Sim (  ) Não ( x ) Se sim, exemplifique. 
 
Projeto (design) próprio de fabricação Desenvolvimento de novos 
equipamentos e/ ou ferramentas 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Somente na Matriz. 
 
Fabricação de novos componentes Montagem de componentes e 
produtos finais Manutenção de máquinas e equipamentos 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
De acordo com as exigências do cliente. 
  
Pequenas adaptações na tecnologia de produtos existentes 
(impulsionadas por necessidades de mercado ou de produção) 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Também de acordo com as exigências do cliente. 
  
Melhoria significativa em produtos existentes (especificações, funções e 
características) 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. Não explicitou 
 
Desenvolvimento de novos produtos  
Sim ( x  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. Não explicitou 
 
Rotinas de controle de qualidade para manter padrões e especificações 
de produtos existentes 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
A qualidade dos aviões da Embraer é seu diferencial na conquista dos 
seus clientes. Porque atende as especificações dos clientes. 
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Desenvolvimento de novos protótipos Testes de novos produtos  
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. Não explicitou 
 
Knowhow e experiência técnica na forma de planos, modelos, instruções, 
guias, fórmulas, especificações, projetos, plantas, desenhos técnicos, e / 
ou protótipos para projetar novos produtos 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Como as filiais tem o mesmo processo produtivo, mas mantém 
independência produtiva. Pode contribuir em alguma inovação para 
todos. 
 
Resultados de pesquisa sobre novos materiais e novas especificações 
Sim ( x  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Metais não ferrosos em Portugal (Estrutura de alumínio). Os processos 
de produção em que eles são de excelência produtiva.  
 
Resultados de pesquisa e desenvolvimento sobre nova geração de 
produtos 
Sim (x  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. Não Sei 
 
Outro tipo de transferência. Qual? 
A gestão da linha produtiva é sempre a preocupação da Embraer, visto 
que ela escolhe sempre os melhores centros de produção no mundo. 
 
2 - Indique seu grau de concordância em relação a COMPLEXIDADE do 
conhecimento tecnológico da sua subsidiária 
 

Seu entendimento requer um aprendizado prévio sobre outros 
conhecimentos tecnológicos relacionados 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Engenharia de materiais, informação, da linha de produção, uma vez 
que estão em países industrializados e com capacidade intelectual 
avançado. 
 
Seu entendimento requer uma grande quantidade de informação  
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
O segmento aeronáutico é muito avançado e complexo, não se pode 
esquecer que o avião é a máquina mais segura do mundo. Sendo assim, 
há uma exigência explícita para que o avião seja seguro e a correção 
dos seus erros sejam rápidos e fáceis.  
 
É produto de muitas rotinas interdependentes, indivíduos e recursos 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
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O avião necessita mão-de-obra intensa de todos os funcionários 
relacionados ao produto. 
 
Inclui muitas novas habilidades ou competências 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Quando muda alguma configuração ou incorporação de uma nova 
tecnologia, o pessoal exige uma competência de conhecimento 
elevado. 
 
É tecnologicamente sofisticado e difícil de implementar 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Todo produto é sofisticado, necessita de pessoal qualificado. 
 
É complexo (vs. simples) 
3 - Indique seu grau de concordância com as considerações a respeito do 
AMBIENTE de NEGÓCIOS no país em que a sua subsidiária atua, em 
relação ao ambiente no exterior. 

 

A demanda de mercado está crescendo no setor da subsidiária 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Algum sim, outras ainda não. 
 
Os consumidores locais exigem padrões elevados de qualidade e 
funcionalidades em produtos/serviços 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
O cliente é que especifica o produto. 
 
A competição no país é intensa 
Sim (  ) Não ( x ) Se sim, exemplifique. 
 
A velocidade da inovação dos competidores é Alta 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
O mercado de aviação é pequeno, ou seja, tem poucos fábricas no 
mundo, sendo assim, a busca pelo produto inovador está sempre 
presente.  
 
As capacidades e qualidades dos fornecedores são elevadas 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Para poder atender à exigência do produto e mercado. 
 
A mão de obra é qualificada e especializada 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
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Para poder operar com o maquinário e produção. 
 
Existem importantes centros de pesquisa (externos à empresa) que 
colaboram com os negócios da subsidiária 
Sim (x  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Sempre, mas não sei dizer quais são. 
 
Há boas instituições de suporte aos negócios 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. Não sei. 
 
A infraestrutura no país (disponibilidade de energia, transporte, 
telecomunicações, logística) é adequada 
Sim ( x ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Qualquer país onde a Embraer monta sua filial deve ter estrutura 
adequada para suportar um nível tecnológico de ponta. 
 
O governo dá apoio à inovação 
Sim (  ) Não ( x ) Se sim, exemplifique. Não sei. 
 
O ambiente legal é favorável (regulamentação) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. Não sei. 

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE: ESTRATÉGIA 

 
1 – Como era o lançamento do produto da Embraer antes da 
internacionalização? 
Um produto desenvolvido para a necessidade do comércio local. 
E depois da internacionalização? 
Produto para atender à exigência do cliente. 
 
2 – De que maneira a subsidiária contribui neste processo? 
Através da rede de fornecedores e ganho de conhecimento. 
 
3 – Qual(is) impactos a subsidiária contribui para a formação de um produto 
inovador? 
Quando consegue desenvolver uma tecnologia em algum país, traz para a 
matriz, o que melhora o produto. 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Composição das perguntas aplicadas aos entrevistados. 

  

CATEGORIAS DE ANÁLISE: INOVAÇÃO 

1 – O que se entende por inovação dentro de uma indústria aeronáutica? 

2 – Como a Embraer busca inovação para seus produtos? 

3 – Como era praticada a inovação da Embraer antes da internacionalização? 

E depois da internacionalização? 

4 – Quais eram as fontes de inovação da Embraer antes da 

internacionalização? 

E depois da internacionalização? 

5 – Como era o planejamento de P&D da Embraer antes da 

internacionalização? 

E depois da internacionalização? 

6 – Qual(is) impactos a busca de inovação internacional trouxe para a Embraer 

e seu processo produtivo? 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: INTERNACIONALIZAÇÃO 

1 – O que levou a Embraer se internacionalizar? 

2 – Como é o processo de escolha do país a ser criada uma subsidiária da 

Embraer? 

3 – Quais as estratégias de entrada em um país estrangeiro? 

4 – Qual a principal função das subsidiárias da Embraer? Como ela é formada? 

5 – A subsidiária contribui no processo produtivo através de transferência de 

conhecimento adquirido. 

6 – Qual(is) impactos que as subsidiárias trouxeram para a Embraer? 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

1 - Com que extensão, durante os últimos três anos, a sua subsidiária 
transferiu para a matriz, conhecimentos referentes a: 
Considere N/A = Se a subsidiária não possui conhecimento sobre o item 
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Técnicas de organização da produção (ex.: just in time, controle da qualidade 
total) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Planejamento e controle da produção (PCP)  
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Processos de automação  
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Desenvolvimento de novos processos de produção  
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Pequenas mudanças na tecnologia de processo para adaptá-lo a condições 
locais 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Melhoria significativa no processo de produção (aprimoramento de layout, fluxo 
de materiais e processos, automação de linhas, e/ou eliminação de gargalos) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Projeto (design) próprio de fabricação Desenvolvimento de novos 
equipamentos e/ ou ferramentas 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Fabricação de novos componentes Montagem de componentes e produtos 
finais Manutenção de máquinas e equipamentos 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
  
Pequenas adaptações na tecnologia de produtos existentes (impulsionadas por 
necessidades de mercado ou de produção) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Melhoria significativa em produtos existentes (especificações, funções e 
características) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Desenvolvimento de novos produtos  
Sim (   ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Rotinas de controle de qualidade para manter padrões e especificações de 
produtos existentes 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Desenvolvimento de novos protótipos Testes de novos produtos  
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Knowhow e experiência técnica na forma de planos, modelos, instruções, 
guias, fórmulas, especificações, projetos, plantas, desenhos técnicos, e / ou 
protótipos para projetar novos produtos 
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Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Resultados de pesquisa sobre novos materiais e novas especificações 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Resultados de pesquisa e desenvolvimento sobre nova geração de produtos 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
Outro tipo de transferência. Qual? 

2 - Indique seu grau de concordância em relação a COMPLEXIDADE do 
conhecimento tecnológico da sua subsidiária 
 
Seu entendimento requer um aprendizado prévio sobre outros conhecimentos 
tecnológicos relacionados 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Seu entendimento requer uma grande quantidade de informação  
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 
É produto de muitas rotinas interdependentes, indivíduos e recursos 
Sim (   ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Inclui muitas novas habilidades ou competências 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
É tecnologicamente sofisticado e difícil de implementar 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
É complexo (vs. simples) 

3 - Indique seu grau de concordância com as considerações a respeito do 
AMBIENTE de NEGÓCIOS no país em que a sua subsidiária atua, em relação 
ao ambiente no exterior. 

 

A demanda de mercado está crescendo no setor da subsidiária 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Os consumidores locais exigem padrões elevados de qualidade e 
funcionalidades em produtos/serviços 
Sim (   ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 

A competição no país é intensa 

Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 

A velocidade da inovação dos competidores é Alta 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
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As capacidades e qualidades dos fornecedores são elevadas 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
A mão de obra é qualificada e especializada 

Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 
Existem importantes centros de pesquisa (externos à empresa) que colaboram 
com os negócios da subsidiária 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 

Há boas instituições de suporte aos negócios 

Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 

A infraestrutura no país (disponibilidade de energia, transporte, 
telecomunicações, logística) é adequada 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique.  
 

O governo dá apoio à inovação 

Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 
 

O ambiente legal é favorável (regulamentação) 
Sim (  ) Não (  ) Se sim, exemplifique. 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE: ESTRATÉGIA 

1 – Como era o lançamento do produto da Embraer antes da 

internacionalização? 

E depois da internacionalização? 

2 – De que maneira a subsidiária contribui neste processo? 

3 – Qual(is) impactos a subsidiária contribui para a formação de um produto 

inovador? 

 


