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Quem ganha com a venda da EMBRAER?

Apresentação
Esta cartilha é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região
conjuntamente com o ILAESE (Instituto Latino Americano de Estudos Sócio Econômicos) .
O estudo foi coordenado por Gustavo Henrique Lopes Machado.
Toda análise foi elaborada pelo ILAESE a partir dos relatórios anuais, Formulário 20-F
disponibilizados pela Embraer. entre os anos de 2000 à 2017. Além disso consultamos as
informações da Boeing, Airbus e Bombardier centralizadas Finance Base AG e nos respectivos
demonstrativos financeiros anuais.
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Introdução
O ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, afirmou no dia 10 de Abril que o acordo
entre Boeing e Embraer está próximo de ser concretizado. Segundo ele, “Para ser direto, eu diria
que isso vai acabar em casamento”. O formato indicado é a criação de uma terceira empresa, de
modo que o setor militar continuasse a ser “100%” nacional, criando uma terceira empresa apenas
para a aviação civil que seria incorporada pela Boeing. Na mesma data Embraer e Boeing
entregaram um modelo de negócio ao grupo de trabalho montado pelo governo federal para
avaliar a venda da EMBRAER. O grupo de trabalho criado pelo governo federal é composto por
membros dos Ministérios da Defesa e da Fazenda, do BNDES e da FAB.
Não se trata de um negócio qualquer. Segundo o balanço do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, a Embraer é a terceira maior exportadora do Brasil. Está atrás
unicamente da Vale e da Petrobras, nessa ordem, tanto em 2017 como em 2016. Trata-se do único
setor de tecnologia intensa que possui superavit na balança comercial brasileira. Em certo sentido,
a EMBRAER constitui uma exceção no processo de recolonização a que o Brasil vem passando nas
últimas décadas, isto é, um país exportador de matéria-prima e comprador de tecnologia de ponta
no mercado internacional.
A Embraer foi privatizada em 1994, no fim do governo Itamar Franco, por R$ 154,1 milhões
à época. Valor irrisório tendo em vista os rendimentos que se seguiram. Na ocasião, o acordo
previa ao governo brasileiro uma "golden share", ação que dá o direito a veto a diferentes
decisões, entre elas a transferência de controle acionário da companhia. No entanto, todos indícios
apontam para a inclinação do governo federal em aceitar o atual modelo de negócios que retira da
EMBRAER o seu principal segmento: a aviação comercial, transferindo-a para a Boeing, a gigante
mundial do setor ao lado da Airbus europeia.
Muitos são os discursos utilizados para corroborar esse processo. Segundo dizem, a
EMBRAER não sobreviveria separada da Boeing, principalmente porque sua concorrente direta: a
canadense Bombardier, teve sua principal linha comercial adquirida pela Airbus. Também se afirma
que o atual processo levaria a uma elevação dos empregos no Brasil, já que Boeing poderia usar a
matriz brasileira para fornecimento de componentes específicos de sua cadeia produtiva. Além
disso, não haveria problemas para a soberania nacional, dado que o segmento de defesa e
segurança não faria parte do negócio.
No presente estudo, analisaremos acada um desses aspectos, para avaliar se permanecem
de pé.
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Aviação Comercial: pilar de sustentação econômica da
EMBRAER
Como vimos, o modelo de negócios proposto pela pela Boeing prevê a incorporação da
aviação comercial da EMBRAER pela gigante estadunidense. Acontece que a Aviação Comercial é,
de longe, o principal pilar de sustentação da empresa brasileira. A melhor forma de visualizar esse
aspecto é através do lucro bruto produzido por cada um dos principais segmentos da EMBRAER,
isto é, Aviação Comercial, Executiva e de Defesa e Segurança. Nesse sentido, indicamos abaixo o
percentual do lucro bruto da empresa oriundo de cada um desses 3 grandes segmentos:

Fonte: Formulários 20-F EMBRAER Elaboração: ILAESE

Em 2017, mais de 75% do lucro bruto da EMBRAER teve sua
origem na aviação comercial.
Se considerarmos o acumulado desde 2004, a aviação comercial foi responsável por 66,87%
do lucro bruto da EMBRAER seguido por 19,80% para a aviação comercial e 13,34% para a
segurança e defesa. Mais ainda, como indica o gráfico acima, a tendência é de ampliação do setor
comercial e queda do setor de defesa, em função, sobretudo, dos baixos investimentos do governo
federal em defesa e do controle militar mundial dos Estados Unidos. Tanto é assim que o
seguimento da Defesa foi responsável por apenas 5,23% do lucro bruto de 2017. Ou seja, a
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retirada do setor comercial tende a inviabilizar a sobrevivência da Embraer no curto ou médio
prazo, já que uma das principais fontes de financiamentos dos programas militares vem da aviação
comercial. Indicamos abaixo o montante total do lucro bruto por segmento no acumulado desde
2004:

Fonte: Formulários 20-F EMBRAER Elaboração: ILAESE

Como indica o gráfico acima, no acumulado entre 2004-2017, a aviação comercial
representa nada mais do que dois terços de todo o lucro da EMBRAER, cerca de 10,5 bilhões de
dólares no período. Some-se a isso que a empresa encerrou 2017 com 435 pedidos firmes de
aeronaves comerciais, sendo 106 do novo modelo E195-E2.

O segmento comercial representa cerca de dois terços do lucro
bruto da EMBRAER nos últimos 14 anos. Vendê-lo significa
inviabilizar a médio prazo a existência da EMBRAER.
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Produtividade da EMBRAER não está aquém das
concorrentes
Um dos argumentos correntemente alardeados para justificar a incorporação da EMBRAER
pela Boeing é que empresa brasileira não iria suportar a concorrência das duas grandes empresas
do setor. Acreditamos que, ainda que esse argumento for verdadeiro, a venda em hipótese alguma
se justifica. Trata-se de uma tecnologia estratégica para o Brasil, tanto em termos comerciais como
militar. O Brasil se encontra entre as 8 únicas nações no mundo que possui a capacidade de
produzir uma aeronave. É uma notória exceção de um país que se desindustrializou nas últimas
décadas e desceu alguns degraus no sistema internacional de estados. Por esse motivo, a
EMBRAER é estratégica para o Brasil e ainda que estivesse a beira da falência, deveria ser
estatizada de modo a garantir a autonomia tecnológica e o controle de um recurso tão essencial.
Mesmo assim, o fato é que a EMBRAER constitui uma das empresas mais rentáveis do país
e sua produtividade não está aquém das demais empresas do setor. Esse é, sem dúvida, um dos
principais motivos do interesse da Boeing. Nesse sentido, ilustramos abaixo uma das variáveis mais
importantes para o cálculo de produtividade: o lucro bruto anual por funcionário nas quatro
grandes empresas aéreas do mundo: Airbus, Boeing, EMBRAER e Bombardier.

Fonte: Formulários 20-F EMBRAER e Finance Base AG. Elaboração: ILAESE

Como podemos ver, a produtividade da EMBRAER, medida em lucro bruto por funcionário,
não deixa nada a desejar em relação as gigantes do setor. Esteve quase sempre acima da
produtividade de AIRBUS, sendo, inclusive, a empresa mais produtiva entre as 4 grandes no ano de
2012. Desde 2012, por seu turno, a Bombardier, pelo contrário, apresenta o mais baixo índice de
produtividade. Em 2017 a Embraer teve uma média de 57.826 dólares de lucro bruto por
6

funcionário, número muito próximo a Airbus com 58.768 dólares. A Bombardier, por seu turno,
teve apenas 36.930 dólares,36,14% abaixo da EMBRAER, sendo a única empresa com
produtividade significativamente abaixo das demais. Já a Boeing teve os melhores anos de sua
história, particularmente em 2017, com 123.054 dólares de lucro bruto por funcionário. No
entanto, como veremos mais adiante, esse índice está associado as demissões em massa realizada
pela empresa.

Na média dos últimos anos, a produtividade da EMBRAER é
superior a Airbus e muito superior a Bombardier.
De qualquer modo, o que interessa aqui notar é que a EMBRAER está distante de ser uma
empresa pouco competitiva, ao contrário. Sua produtividade está no mesmo patamar das grandes
empresas do setor e é bem superior a sua concorrente direta: a Bombardier.
Um item ainda mais interessante para medir a competitividade da empresa é a taxa média
de lucro. Essa taxa leva em consideração o percentual dos lucros auferidos pela empresa em
relação ao conjunto dos custos de produção, incluindo matéria-prima, máquinas e equipamentos,
força de trabalho etc. Em outras palavras a taxa média de lucro, mede a capacidade da empresa
auferir lucros dado um mesmo montante de custos de produção. Esses números são
surpreendentes, pois mostram que a EMBRAER, na verdade, está além das demais empresas do
setor, como indicamos abaixo:

Fonte: Formulários 20-F EMBRAER e Finance Base AG. Elaboração: ILAESE

Como podemos ver, a EMBRAER possui em todos os anos analisados a mais elevada taxa de
lucro entre todas as gigantes do setor. A exceção é o ano de 2017 em que apenas a Boeing possui
um percentual levemente mais elevado: 22,78% contra 22,33%. Ainda assim, como dissemos, 2017
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foi o melhor ano da existência da Boeing em termos de pedidos entregues enquanto a EMBRAER
apresentou uma redução nesse ano dentro de uma variação padrão no mercado da aviação.
Isso significa que a EMBRAER é a empresa mais rentável entre todas as demais do setor.
Com toda certeza, tem um peso nessa relação os salários pagos aos trabalhadores brasileiros,
sensivelmente abaixo das concorrentes. Muito embora, a maior parte das empresas estrangeiras
na aviação não divulguem o montante gasto com o pagamento de trabalhadores, a Boeing o fez
em 2012, quando o gasto anual com seus trabalhadores foi de 97,5 mil dólares. No mesmo ano, a
remuneração média dos trabalhadores da EMBRAER, medida em dólar, foi de 49,4 mil dólares.

A taxa média de lucro da EMBRAER é, regra geral, a mais
elevada entre todas as quatro grandes empresas da aviação.
Como se vê, é absolutamente falso que, atualmente, a existência da EMBRAER se encontra
ameaçada caso esta não seja vendida para Boeing. Na verdade, é exatamente o contrário. São os
elevados índices de produtividade e lucro da EMBRAER que fazem dela um dos alvos prioritários da
gigante norte-americana. Nesse sentido, é inquestionável que a venda da empresa brasileira é um
bom negócio para a Boeing. No entanto, seria, também, um bom negócio para o Brasil e a classe
trabalhadora brasileira? É o que veremos a seguir.
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Produção vertical: o real interesse da Boeing na Embraer
O modelo de negócios proposto pretende ainda oferecer a quase totalidade dos
engenheiros da Embraer para a Boeing, sem qualquer contrapartida para a empresa brasileira. O
ministério da defesa fala em 4.000 engenheiros. Ora, segundo o relatório 20-F de 2017, os
trabalhadores da EMBRAER podem ser divididos da seguinte maneira segundo a função técnica
realizada no interior da empresa:

Fonte: Formulários 20-F EMBRAER Elaboração: ILAESE

Como podemos perceber, a EMBRAER conta com 5.462 trabalhadores na categoria de
Pesquisa e Desenvolvimento e outros 6.695 no processo de produção, incluindo as subsidiárias. Ou
seja, a Embraer resultante da venda do segmento comercial para a Boeing ficaria completamente
descoberta nos seguimentos restantes da aviação executiva e defesa. Mais ainda,
aproximadamente 79% dos dos trabalhadores da EMBRAER trabalham no Brasil. A maior parte da
equipe técnica se formou nas principais escolas de engenharia brasileiras, como o ITA, em São José
dos Campos. O modelo de negócios, atualmente proposto, pretende transferir todo conhecimento
acumulado pela empresa após décadas, com uma equipe formada em sua maior parte com
dinheiro público brasileiro para os Estados Unidos. No entanto, sendo a Boeing, ao lado da Airbus,
a empresa que domina o cenário aeroespacial em todo o mundo, porque motivo estariam tão
interessados na equipe de engenheiros da EMBRAER?
O centro não seria a aviação regional, até 150 passageiros, atualmente dominado pela
EMBRAER e a Bombardier? Vejamos.
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Apesar de representar uma fatia muito relevante do mercado, a aviação regional é muito
pequena se comparada com a aviação de maior porte, hegemonizada pela Boeing e Airbus.
Indicamos abaixo, o total da frota comercial ativa expressa pelas 4 grandes empresas que temos
utilizado até aqui:

Existe outro interesse da Boeing na equipe de engenharia, pesquisa e desenvolvimento da
Embraer. Na teleconferência da gigante americana do dia 31 de janeiro, bem como em seu último
relatório anual, a empresa anunciou a intenção de verticalizar a produção da empresa, isto é,
passar a produzir componentes que atualmente são terceirizados. Ocorre que a Embraer produz
componentes que não são fabricados na Boeing como trens de pouso, o interior da aeronave,
softwares de aviônica, o sistema elétrico dentre outros. Na teleconferência citada, a Boeing
anunciou que quer verticalizar a produção em alguns casos “por parceria, em outros por aquisição,
em outros casos internalizando partes da cadeia”. Isto significa que o que hoje é o setor comercial
da Embraer tem grandes chances de se transformar em um mero ramo da cadeia produtiva
Boeing. Além disso, segundo Stephen Trimble, consultor da consultoria Flighglobal, milhares de
engenheiros da Boeing devem se aposentar nos próximos anos.
Elaboração: AirInsight

Como podemos ver, em fins de 2017, o frota comercial de médio porte, oriunda da
EMBRAER e da Bombardier, representam cerca de 18% dos aviões comerciais atualmente em uso,
ocupando a EMBRAER 8,7% desse montante. Esse percentual, em termos econômicos, é
certamente bem inferior, uma vez que os aviões da Airbus e da Boeing possuem mais valor
agregado. Podemos ter uma ideia comparando a receita total dessa 4 empresas no acumulado dos
últimos 10 anos.

Fonte: Formulários 20-F EMBRAER e Finance Base AG. Elaboração: ILAESE
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Ora, como podemos ver, se do ponto de vista da intensidade tecnológica e da
produtividade, a EMBRAER não deixa nada a desejar em relação aos gigantes da aviação, em
termos da extensão do mercado a diferença entre as duas empresas é abismal. O faturamento
total da Boeing nos últimos 10 anos foi de 807 bilhões de dólares, enquanto o faturamento total da
EMBRAER não chegou sequer a 60 bilhões de dólares no mesmo período. Ou seja, 7,4% do
faturamento total da Boeing.
Certamente, esse faturamento não é insignificante, mas não é o principal motivo do
interesse de incorporar a empresa brasileira.
Na teleconferência da gigante americana do dia 31 de janeiro, bem como em seu último
relatório anual, a empresa anunciou a intenção de verticalizar a produção da empresa, isto é,
passar a produzir componentes que atualmente são terceirizados. Ocorre que a Embraer produz
componentes que não são fabricados na Boeing como trens de pouso, o interior da aeronave,
softwares de aviônica, o sistema elétrico dentre outros. Na teleconferência citada, a Boeing
anunciou que quer verticalizar a produção em alguns casos “por parceria, em outros por
aquisição, em outros casos internalizando partes da cadeia”.
Isto significa que o que hoje é o setor comercial da Embraer tem grandes chances de se
transformar em um mero ramo da cadeia produtiva Boeing. O objetivo é reduzir a dependência
dos fornecedores, que têm tido dificuldades de acompanhar seu ritmo de produção. Mas,
sobretudo, se apropriar dos elevados ganhos dessa cadeia produtiva, impulsionando, assim,
verticalmente sua lucratividade.. Além disso, segundo Stephen Trimble, consultor da consultoria
Flighglobal, milhares de engenheiros da Boeing devem se aposentar nos próximos anos.
Isto significa que a tendência é uma possível matriz brasileira da Boeing, no caso de se
concretizar a venda, tende a se tornar uma mera subsidiária produtora de peças para a cadeia
produtiva da Boeing.

Com sua meta de verticalizar a produção, a Boeing
transformaria uma matriz brasileira em uma mera produtora de
peças com mão de obra barata.
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Montagem de aviões tende a ser transferida para os
Estados Unidos
Outro aspecto de grande relevo é a a política protecionista do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump. Em um primeiro momento, como se sabe, os Estados Unidos adotou a
estratégia de levar suas empresas para o exterior, inicialmente América Latina e nas últimas
décadas a Ásia, na busca por mão de obra barata. No entanto, essa estratégia levou a um deficit na
balança comercial norte americana e, principalmente, no crescimento do desemprego dentro de
suas próprias fronteiras. É nesse prisma que deve ser compreendida a eleição de Donald Trump.
Nesse contexto, a tendência é transferir toda a produção da Embraer para solo norte-americano,
ou, ao menos, o processo de montagem e projetos.
Nesse sentido, é esclarecedor o processo que envolveu a entrega da principal aeronave
comercial da Bombardier para a Airbus, processo que desencadeou as negociações entre Boeing e
EMBRAER.
A venda da Bombardier para a Airbus ocorreu exatamente porque Donald Trump impediu
que aviões da Bombardier, produzidos fora do solo estadunidense, fossem comercializados nos
Estados Unidos. Nesse sentido, o governo de Trump impôs uma taxação de 300% sobre a compra
de qualquer aeronave da Bombardier produzida em solo canadense. Essa barreira comercial
obrigou a Bombardier a ceder gratuitamente cerca de 51% das ações de seu principal avião
comercial de modo a possibilitar que sua produção ocorresse na matriz da Airbus nos Estados
Unidos, escapando ao protecionismo. O governo Trump, desde o início de seu mandato, veem
fazendo ameaças de usar o mesmo procedimento em outros setores produtivos, como o
automobilístico.
Acontece que os Estados Unidos é o destino da maior parte da produção da aeroespacial do
Brasil, sobretudo a EMBRAER que hegemoniza o mercado brasileiro. Vejamos abaixo como ficou as
exportações brasileiras no setor no ano de 2016:

Elaboração: atlas.cid.harvard.edu
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Como se nota, apenas em 2016, os Estados Unidos foram o destino de 54,9% do mercado
aeroespacial brasileiro. O ano de 2016 não é uma exceção. Para se ter uma ideia, no começo dos
anos 2000, os Estados Unidos representavam, em média, 80% dos destinos das exportações
brasileiras no setor. Isto significa que, em caso de venda do setor comercial da Embraer para a
Boeing, existe uma grande tendência da totalidade da montagem dos aviões seja transferida para
solo norte-americano, fincando o Brasil, no melhor dos casos, como fornecedor de componentes
para a matriz.

Política protecionista pode transferir toda a montagem de
aviões comerciais do que hoje é a EMBRAER para os Estados
Unidos.
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Como fica os trabalhadores da EMBRAER
De todos os pontos analisados acima, pode-se concluir facilmente que tanto o Brasil como
os trabalhadores brasileiros não têm nada a ganhar com a venda do segmento de aviação
comercial da EMBRAER para a Boeing. Enumeramos os principais pontos abaixo:
✔ Ao perder o segmento comercial, a EMBRAER tende a ficar pouco viável economicamente e
tecnologicamente; ameaçando o conjunto dos trabalhadores que permanecerem na
empresa.
✔ As tendências protecionistas do governo norte americano, tende a migrar os trabalhadores
especializados para o país sede, deixando no Brasil, no melhor dos casos, apenas o
processo de produção direta dependente e espacialmente dissociado do setor de pesquisa,
projetos e desenvolvimento.
No entanto, ainda que como parte dependente da cadeia de produção global da Boeing a
venda não produziria mais empregos para alimentar a maior empresa do setor? Ainda que isso
seja verdadeiro, significaria uma derrota histórica para o Brasil que perderia, assim, a capacidade
tecnológica em um setor tão estratégico. Trata-se de um ataque sempre precedentes soberania
nacional e significaria, uma vez mais, um passo atrás no sistema internacional de estados.
Ainda assim, temos boas razões para questionar se a venda do principal segmento da
EMBRAER realmente levaria ao aumento dos empregos no setor, sobretudo no médio prazo.
Principalmente porque a Boeing passa por profunda reestruturação produtiva e veem sofrendo
processos massivos de demissões, mesmo com a elevação de sua produção. Vejamos a variação do
total de trabalhadores empregados pela Boeing nos últimos anos.

Fonte: Finance Base AG. Elaboração: ILAESE
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Como se vê, a Boeing registrou em 2017 o mais reduzido número de trabalhadores de toda
a série indicada, sendo 33.600 trabalhadores a menos no curto intervalo de 6 anos entre 2012 e
2017. Isto significa uma redução de quase 20% em 6 anos. Hoje, a Boeing emprega menos que em
2006.
O curioso é que esse processo ocorre lado a lado com a elevação dos lucros e da receita da
empresa, como indicamos a seguir:

Fonte: Finance Base AG. Elaboração: ILAESE

Como podemos ver, no mesmo período que o total de empregos da Boeing despencou em
mais de 13 mil postos, a receita líquida saltou de 61 bilhões de dólares para 93,4 bilhões de dólares
(um crescimento de 51,8%) e o lucro bruto cresceu de cerca de 11 bilhões de dólares para 17,3
bilhões (um crescimento de 56,2%). Vemos ainda que em 2017 apesar da queda nas receitas o
lucro bruto disparou. Isto ocorreu porque nesse último ano, o número de trabalhadores da Boeing
caiu quase 10.000 postos de trabalho. O grande segredo da maior lucratividade da gigante norte
americana, portanto, foi a extrema elevação da intensidade do trabalho.
Por todos os lados que se considere a questão, portanto, nem os trabalhadores da
EMBRAER nem o Brasil tem absolutamente nada a ganhar com a atual negociação entre as duas
empresas do setor aeroespacial.
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Quem ganha com a venda do segmento comercial da
EMBRAER?
De tudo que foi exposto, fica a pergunta: quem, além da Boeing, ganha com a compra do
segmento comercial da EMBRAER? Como vimos, não há benefícios no horizonte nem para o país
nem para os trabalhadores do setor.
Os únicos interessados, certamente, são aqueles responsáveis pelo controle da empresa:
seus acionistas. A venda da empresa provocaria uma elevação imediata das ações em função da
incorporação na gigante mundial da aviação. Esse é o motivo de que a incorporação na Boeing ou
Airbus ser a tendência desde que a EMBRAER foi privatizada. Esse cenário atual, apenas coloca em
relevo a necessidade de se reestatizar a EMBRAER sobre o controle dos trabalhadores da empresa.
Do ponto de vista de seus acionistas, a EMBRAER já é uma empresa mais estrangeira do
que nacional. Suas ações estão divididas entre pessoas físicas, jurídicas e institucionais. Entre os
acionistas nacionais, estão, por exemplo, o BNDES Participações e a Previ, o fundo de pensão do
Banco do Brasil, com 5,4% e 4,8% das ações, respectivamente. Segundo a empresa, além do
BNDESpar. No entanto, as participações acionárias mais relevantes são estrangeiras, como é o caso
da Brandes Investments Partners (15%), Mondrian Investments Partners (10%) e Blackrock (5%).
Do ponto de vista dos acionistas, não interessa a soberania nacional, os interesses
estratégicos do Brasil em termos de tecnologia, defesa. Tampouco interessa o futuro dos
trabalhadores da empresa. O que pesa na balança é apenas o ganha financeiro imediato com a
venda do percentual de suas ações relativas ao segmento comercial da EMBRAER.
Por isso, deve-se exigir do governo brasileiro que não ceda aos interesses dos Estados
Unidos e dos proprietários da empresa. É necessário defender os interesses do Brasil e do povo
brasileiro, não da Boeing. O presidente Michel Temer tem a obrigação de vetar essa negociação e
usar a ação Golden-Share para impedir que o Estado perca definitivamente o controle da Embraer.
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Conclusões
Venda o setor comercial da EMBRAER tende a inviabilizar a
sobrevivência da empresa no próximo período.
O objetivo central da Boeing é fazer do atual segmento comercial
da EMBRAER uma produtora de peças para sua cadeia de
produção.
Política protecionista dos Estados Unidos tende a levar a
montagem e projetos dos aviões para a matriz.
A Boeing foi a empresa que mais demitiu entre todas as gigantes
do setor aeronáutico, tanto em termos absolutos como relativo.
Apenas em 2017 foram cerca 10.000 postos de trabalho a menos
em todo o mundo.
Atualmente, a EMBRAER é uma empresa competitiva tendo em
vista a produtividade e lucratividade das 4 grandes empresas do
setor.
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