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APRESENTAÇÃO

A Avibras é uma empresa com mais de 60 anos no mercado de Defesa, com alta 
capacidade industrial e tecnológica, reconhecida mundialmente pelos produtos e 
sistemas que desenvolve nas áreas aeronáuti ca, espacial, eletrônica, veicular e de 
Defesa. Apesar disso, vive um momento críti co, em processo de recuperação judi-
cial. Seus trabalhadores estão sem salários e sob constante ameaça de perderem 
seus empregos. 

A crise na Avibras mostra que há necessidade urgente de fortalecimento da indús-
tria nacional, que tem sido desmontada com privati zações, falências e desinvesti -
mento por parte do Estado brasileiro.

Até 1985, o Brasil era o 5º maior exportador mundial da indústria bélica, com 
vendas anuais de US$ 3 bilhões, apoiados em três grandes empresas: Engesa, 
Embraer e Avibras, que juntas deti nham 95% das exportações brasileiras do setor 
bélico. Resgatar essa posição é fortalecer a indústria de alta tecnologia e a sobera-
nia nacional.

Como está exposto nas páginas a seguir, a Avibras tem um papel estratégico para 
o setor de Defesa do Brasil, mas a cada década passa por momentos de demissões 
em massa e ameaça de desconti nuidade de suas operações. 

A parti r de informações relatadas neste estudo, são apontadas propostas para 
fazer da Avibras uma empresa estatal, que seja controlada com a parti cipação 
dos trabalhadores e não fi que à mercê das instabilidades do mercado mundial de 
defesa. 

Temos em solo brasileiro uma indústria aeroespacial e de Defesa que produz alta 
tecnologia. Temos mão de obra qualifi cada e matéria-prima para a fabricação, por 
exemplo, de armamentos, aviões civis e de combate, helicópteros, submarinos, 
mísseis, pistolas, fuzis, foguetes e carros blindados. O Brasil tem tudo de que ne-
cessita para produzir, e nosso maior patrimônio são os trabalhadores.
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1. O PAPEL ESTRATÉGICO DA 
AVIBRAS NA DEFESA NACIONAL

A Avibras é a maior empresa privada do segmento de Defesa do Brasil, sendo a 
principal fabricante de material bélico pesado: mísseis, lançadores de foguetes, veí-
culos blindados, bombas inteligentes, sistemas de comunicação por satélite e Veícu-
los Aéreos Não Tripulados (Vants). Além disso, é parte importante do tripé que se 
baseia no Complexo Industrial de Defesa brasileiro, junto com a Embraer e Imbel. 
Domina 25% do mercado mundial dos seus produtos, fati a similar ao mercado que 
têm os Estados Unidos, seguido da Rússia, com 20%, e da China, com 10%.

1.1 BREVE HISTÓRICO
Fundada em 1961 por um grupo de engenheiros do Insti tuto Tecnológico de 

Aeronáuti ca (ITA), a Avibras é uma das pioneiras no Brasil na construção de aero-
naves, na parti cipação em programas de pesquisa espacial, no desenvolvimento e 
na fabricação de veículos especiais para fi ns civis e militares. 

Seu polo produti vo está localizado em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba, principal 
centro de tecnologia aeroespacial do país. Na Avibras, nasceu a primeira aeronave 
produzida em São José dos Campos (cidade onde fi cava uma de suas fábricas), já 
com material composto, considerado um avanço tecnológico mundial na época.

Ainda na década de 1960, passou a integrar o Programa Espacial Brasileiro 
e desenvolveu o primeiro foguete nacional aplicado em estudos atmosféricos e 
meteorológicos. 

A década de 1980 foi marcada pelo crescimento das exportações, principal-
mente pelo desenvolvimento de novos sistemas de Defesa, como o Astros (Siste-
ma de Arti lharia para Saturação de Área). A parti r de 1990, o Sistema Astros II foi 
incorporado ao Exército Brasileiro.

Nos anos 2000, a Avibras teve um novo impulso comercial devido à retomada 
da indústria nacional de Defesa. Foi responsável pelo desenvolvimento do míssil 
táti co AV-TM, pelo Projeto Viatura de Reconhecimento AV e pelo Projeto Vant em 
parceria com as forças militares brasileiras.
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Abaixo, trecho do livro “Metalúrgicos de São José 
dos Campos e Região - 65 anos de história e lutas” 
no capítulo que trata da crise nas indústrias do 
setor de Defesa 
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1.2 PRODUTOS PARA DEFESA NACIONAL

 

A Avibras parti cipa do Programa Espacial Brasileiro, com fabricação de moto-
res para foguetes. Possui contratos estratégicos com as FFAA brasileiras, como o 
Astros 2020, um sistema lançador de foguetes e mísseis que alcançam 300 km 
com margem de erro do alvo de apenas seis metros. Esse sistema é um dos mais 
avançados do mundo e tem espaço para ocupar o mercado internacional.  

O contrato foi assinado com o Exército brasileiro, em 2010, mas a demora na 
liberação de recursos pelo Governo Federal fez com que o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos Campos e Região organizasse uma forte campanha. 
Naquele período, a assinatura do contrato signifi caria a volta do emprego de 170 
trabalhadores que haviam sido demiti dos. A liberação aconteceu em 2011, pela 
presidente Dilma Rousseff .

A empresa desenvolve também um míssil ar-ar de combate aéreo A-Darter, 
que vai equipar os caças suecos Gripen, comprados pelas FFAA brasileiras. 

Outro projeto realizado em convênio com as FFAA é o Skyfi re, sistema de fo-
guetes ar-terra de 70 mm. A empresa também está produzindo um míssil anti na-
vio de superfí cie (Mansup) para a Marinha do Brasil.

Por tudo isso, em 2014, a Avibras foi certi fi cada pelo Ministério da Defesa 

Lançador de foguetes da linha Astros



9 DOSSIÊ AVIBRAS

como Empresa Estratégica de Defesa. Mesmo assim, atualmente 85% de suas 
receitas vêm das exportações para FFAA de outros países. Esse fato subjuga todo 
o desenvolvimento tecnológico produzido por décadas, por milhares de trabalha-
dores, à vontade e instabilidade do mercado mundial, o que não contribui para o 
desenvolvimento nacional. 

Trabalhadores em luta pela liberação de recursos para o programa Astros 2020, em 2011 
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2. FINANÇAS E CRISES NA AVIBRAS
Ao longo da sua história, a Avibras entrou com pedidos de recuperação judicial 

em 1990, 2008 e, o mais recente, 2022. Em 2008, o plano aprovado resultou na 
demissão de mais de 350 trabalhadores. Em 2022, houve a tentati va de demiti r 
420, o que foi barrado pelas mobilizações e ações jurídicas assinadas pelo Sindi-
cato dos Metalúrgicos. 

2.1   FALTA PLANO DE DESENVOLVIMENTO
O histórico das crises está diretamente ligado às instabilidades do mercado in-

ternacional de Defesa. Como mais de 80% da produção da Avibras é para outros 
países, todo evento adverso que acontece fora do solo nacional, em nações ou 
regiões consumidoras dos produtos da empresa brasileira, faz com que um estado 
de crise se instale. Isso acontece porque não há um plano estratégico de desen-
volvimento nacional.

Para o pedido de recuperação judicial do ano de 2022, a Avibras alegou que a 
pandemia de Covid-19 impediu que novos contratos pudessem ser negociados. 
Na página 20 do pedido de recuperação judicial consta: 

 “No mercado no qual a Avibras atua, as demandas, negociações e conclusão de 
contratos são revesti das de um alto nível de sigilo, uma vez que dizem respeito a ques-
tões de segurança nacional e soberania. [...] A obtenção de informações sobre aquisições 
específi cas, podem, por si só, gerar confl itos ou tensões entre países [...]. Neste senti do, 
todas e quaisquer aquisições são tratadas em reuniões ou negociações presenciais [...]. 
Logo, a equipe comercial da Avibras se viu impedida de fazer qualquer contato presencial 
com seus clientes-base por, pelo menos, um ano e meio, dadas as restrições para a reali-
zação de viagens internacionais causadas pelo fechamento das fronteiras”.

 Na sequência do documento, na página 25, está descrito:

“(...) apesar dos impactos causados pela retração dos mercados nacional e internacio-
nal nos últi mos anos, a Avibras já vem identi fi cando que seus clientes têm aumentado 
suas operações e, com a recuperação das economias, reiniciado os projetos que haviam 
interrompido pelos últi mos 2 anos, revertendo em solicitações de novas propostas e, até 
mesmo, assinatura de novos contratos, mesmo que em uma velocidade ainda aquém do 
esperado”. A requerente acredita que essas propostas se convertam em contratos de 
maior monta ainda no decorrer de 2022 e, de forma mais acentuada, em 2023. (grifo 
do autor)

 
O anúncio da crise vem junto da perspecti va de melhora do mercado, em breve 

tempo. O setor de desenvolvimento e fabricação de produtos e de serviços de Defesa 
possui, por sua própria natureza, demandas variáveis. Em toda a sua história, a Avibras 
passou por grandes oscilações em sua arrecadação e lucrati vidade. O que é inédita, 
no entanto, é a sólida situação patrimonial e fi nanceira que a empresa construiu entre 
2014 e 2019, dois dos melhores anos de sua história, como será mostrado a seguir.
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2.2 SOLIDEZ FINANCEIRA E 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO

O elemento mais importante para análise da situação da Avibras, tendo em 
vista o pedido de recuperação judicial, é seu balanço patrimonial, em parti cular, o 
patrimônio líquido. Tanto é assim que até a Lei nº 11.101/2005, apenas o balanço 
patrimonial era exigido em uma peti ção de recuperação judicial. O patrimônio 
líquido indica precisamente a correlação entre o total dos ati vos e passivos da 
empresa, tudo o que ela possui em termos de bens e caixa em relação a todos os 
seus débitos, qualquer que seja sua natureza.  
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Ao fi m de 2021, a Avibras apresentou um patrimônio líquido de mais de 
R$ 2 bilhões, o que representa 69% de seu patrimônio total ou do total de 
ati vos. Observe-se que, nesse caso, não se trata unicamente de se ter um pa-
trimônio líquido positi vo. O patrimônio líquido corresponde a incríveis 69% do 
patrimônio total, situação privilegiada em relação à maior parte das empresas 
brasileiras.  

Isto signifi ca que a Avibras tem, por um lado, um histórico de lucrati vidade lí-
quida positi va e, por outro lado, uma situação patrimonial com sobras sufi cientes 
para enfrentar o quadro deixado pela pandemia de Covid-19. 

O único elemento relacionado à análise patrimonial conti da no item DA SITUA-
ÇÃO  PATRIMONIAL na peti ção1, anteriormente mencionado, é o índice que cor-
relaciona os ati vos circulantes e os passivos circulantes do patrimônio da empre-
sa, ou seja, considerou-se, na análise, unicamente a disponibilidade patrimonial 
para quitar as obrigações de curto prazo. É a chamada correlação entre os ati vos 
e passivos de curto prazo. No gráfi co a seguir, estão os valores nominais (em reais) 
correspondentes aos ati vos e passivos circulantes:  

1Petição de recuperação judicial, março de 2022
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O índice de liquidez corrente correlaciona o ati vo circulante com o passivo 
circulante e, assim, mede a capacidade de pagamento da empresa no curto pra-
zo. Quando o índice de liquidez corrente é superior a 1, signifi ca que a empresa 
possui condições de saldar suas obrigações com os recursos de que dispõe no 
momento. Quando o índice de liquidez é inferior a 1, signifi ca que a empresa não 
dispõe de recursos para saldar suas obrigações de curto prazo. O próximo gráfi co 
mostra a liquidez corrente da Avibras em um prazo mais longo do que o apresen-
tado pela empresa em sua peti ção (p. 24).
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Esta é a evolução do endividamento da empresa em curto e longo prazo:
Em primeiro lugar, considerando a infl ação acumulada entre 2011 e 2021 

(79,80% segundo o IPCA; 132,64% segundo o IGP-M), em 2011 o endividamento 
da Avibras era muito superior ao atual. Mas não somente isso. A principal variação 
que vemos em 2021 é a substi tuição das dívidas de longo prazo por dívidas de 
curto prazo, gerando liquidez corrente abaixo de 1, como indicado no item  ante-
rior.  

Essa crise de liquidez de curto prazo pode gerar a impressão de um endivida-
mento geral da empresa. Esse não é o caso. Para avaliarmos o endividamento, não 
basta considerar a magnitude absoluta da dívida, mas sua relação com a quanti da-
de de bens e caixa de que a empresa dispõe para saldar a dívida.  

Os dois índices a seguir nos permitem medir o endividamento da Avibras, a co-
meçar pelo percentual da dívida total em relação à evolução do patrimônio líquido 

da empresa. 
Apesar desse endividamento ter crescido a parti r de 2017, ele representa ape-

nas 17,64% do patrimônio líquido. Um percentual, portanto, baixíssimo. Numa 
análise desta correlação em 50 ou 100 das maiores empresas do Brasil, veremos 
que poucas possuem um nível de endividamento tão pequeno em relação ao pa-
trimônio líquido. 

Outro índice que permite mensurar o grau de endividamento da empresa é o 
passivo total (circulante e não circulante; de curto e de longo prazo) em relação ao 
patrimônio líquido da empresa. O passivo considera não apenas o endividamento 



16 DOSSIÊ AVIBRAS

por meio de emprésti mos e fi nanciamento, mas  também débitos com fornecedo-
res, adiantamento de clientes, provisões em vistas de salários e encargos sociais, 
impostos etc. Nesse caso, a situação geral da empresa apresenta melhoras subs-
tanciais desde 2015 e, de modo contí nuo, desde 2018, como indicado a seguir: 

Há uma queda constante do percentual de passivos (de curto e longo prazo) em 
relação ao patrimônio líquido da empresa. Isso signifi ca que a queda nos passivos 
foi superior àquela verifi cada no patrimônio líquido. 

Concluindo: se alguma crise existe na Avibras, é apenas uma crise de liquidez de 
curto prazo. No longo prazo, a empresa tem ati vos líquidos que superam os pas-
sivos (liquidez geral). Além disso, possui um patrimônio líquido sólido o sufi ciente 
para obter fi nanciamento onde não for possível renegociar os prazos. Porém, a 
lógica do capital privado é penalizar os trabalhadores e não perder um centavo do 
patrimônio acumulado às custas do trabalho alheio. Isso precisa ser modifi cado!

2.3 INVESTIMENTOS ESTATAIS 
Para a empresa reerguer-se das crises, parcerias com o Ministério da Defesa 

e as Forças Armadas foram vitais no decorrer de sua história. No ano de 2011, 
a aquisição do Astros 2020 para o Exército Brasileiro possibilitou que a Avibras 
pudesse sair do endividamento, conforme noti ciado pelo próprio Ministério da 
Defesa: 
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“Além de sinalizar a disposição de levar adiante o processo de reaparelhamento 
das Forças, a aquisição do Astros 2020 é vista como um ponto de equilíbrio para as 
fi nanças da Avibras. Em julho de 2008, a empresa requereu o regime de recuperação 
judicial. Posteriormente, iniciou um plano de capitalização com o Governo Federal, que 
envolve o refi nanciamento de dívidas. A compra do sistema lançador de foguetes 
é mais um passo em direção ao saneamento econômico e fi nanceiro da compa-
nhia2.” (grifo do autor)

Outra intervenção do Governo Federal que favoreceu a Avibras foi a criação do 
Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (RETID) previsto na Lei nº 
12.598/2012. Entre as empresas cadastradas, a Avibras também é contemplada 
com uma série de incenti vos fi scais. 

Pode-se ver, no quadro abaixo, que as dívidas da Avibras estão concentradas 
em órgãos e insti tuições do Estado Brasileiro, tendo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) com uma dívida de  R$ 45.469.218,30; a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) com R$  55.087.560,27; e Banco do 
Brasil com R$ 22.460.667,81.

Conforme informações e documentos que acompanharam a peti ção inicial, o 
passivo fi scal da Avibras totaliza R$ 273,1 milhões. A maioria dos créditos se refe-
re aos débitos federais, que detêm 68,6% da totalidade do passivo fi scal. 

Como foi demonstrado, a Avibras cumpre um papel importante na indústria de 
Defesa nacional e suas crises estão diretamente relacionadas à gestão privada de 
seus recursos, que coloca os trabalhadores altamente qualifi cados sob descarte.
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3. A CRISE DE 2022 E A LUTA 
DOS TRABALHADORES

Estando nas mãos de capital privado e com uma gestão voltada para os interes-
ses do mercado, a Avibras colocou a crise na conta dos trabalhadores. A empresa 
entrou na Justi ça com pedido de recuperação judicial no dia 18 de março de 2022. 
Em sua justi fi cati va para o que ela chama de crise, a direção da Avibras aponta 
principalmente três fatores: o mercado internacional competi ti vo, a concorrência 
de empresas estrangeiras que contam com o suporte de seus países de origem e 
a pandemia da Covid-19. 

Segundo o documento do Plano de Recuperação Judicial, prati camente todos 
os países do mundo, incluindo os clientes da Avibras, direcionaram seus investi -
mentos e despesas para a área de Saúde, com drásti ca redução nos investi mentos 
no setor de Defesa. 

No dia 1º de dezembro, foi iniciada a assembleia de credores da fábrica. Porém, o 
encontro acabou suspenso por 90 dias e remarcado para 28 de fevereiro de 2023. 

3.1. DEMISSÃO DE 420 TRABALHADORES

No mesmo dia em que entrou na Justi ça com o pedido de recuperação judicial, 
a Avibras realizou 420 demissões, em um universo de cerca de 1.400 trabalhado-
res que compunham a fábrica. 

Três dias após o corte, em 21 de março de 2022, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São José dos Campos e Região enviou carta ao então presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braga Nett o, relatando os 
fatos e pedindo reunião com urgência. Nunca houve resposta. 

Organizados pelo Sindicato, os funcionários da Avibras iniciaram a luta con-
tra as demissões. Aconteceram greves, assembleias, passeatas, acampamento em 
frente à fábrica e uma caravana para Brasília. 

Simultaneamente às mobilizações, o Sindicato pediu - e conseguiu - o cancela-
mento das demissões, por meio de uma liminar na 1ª Vara do Trabalho de Jacareí, 
expedida em 3 de abril e reafi rmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, no dia 13.

Apesar da decisão judicial, a empresa se recusou a reintegrar os trabalhadores. 
A luta operária recomeçou, até que a Avibras aceitou negociar com o Sindicato, 
cancelou as demissões e colocou os 420 trabalhadores em layoff . Esse programa, 
já renovado, está previsto para terminar no fi nal de fevereiro de 2023. Passado 
esse período, voltam os riscos de demissão em massa. 
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Carta enviada pelo Sindicato ao então presidente Bolsonaro, solicitando reunião
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3.2. SALÁRIOS ATRASADOS E GREVE

Desde março de 2022, os trabalhadores da Avibras convivem com constantes 
atrasos salariais. Até a data de elaboração deste documento (23 de janeiro de 
2023), ainda não haviam sido pagos os salários dos meses de outubro, novembro 
e dezembro de 2022.

A irregularidade dos pagamentos levou os trabalhadores a entrarem em greve, no 
dia 9 de setembro. Na época, estavam desde julho sem salários. Agora, completam-se 
quatro meses de paralisação, sem perspecti vas de volta à normalidade. Sem remune-
ração, até mesmo funcionários especializados são obrigados a aceitar empregos de 
menor salário ou ati vidades informais, sem carteira assinada e sem direitos.  Embora 
a empresa esteja em recuperação judicial, esse fato não a isenta de pagar direitos tra-
balhistas. Por isso, a luta em defesa dos empregos e direitos conti nua. 

3.3. MÃO DE OBRA QUALIFICADA

A Avibras possui 1.393 trabalhadores (MTE-RAIS 2021; Novo CAGED 2022) 
em suas três plantas (São José dos Campos, Jacareí e Lorena), sendo que 352 
estão em layoff . Além da formação de qualifi cação permanente fornecida pela 
própria empresa, 44% dos funcionários possuem ensino superior completo.

Por parti ciparem de programas estratégicos das três Forças Armadas, os trabalha-
dores precisam de determinados treinamentos e atualizações. O Exército mantém 
uma comissão de engenheiros da mais alta qualifi cação, denominada Comissão de 
Absorção de Conhecimento e Transferência de Tecnologia na Avibras (CACTTAV). 
Sua função é acompanhar os projetos de pesquisa e desenvolvimento celebrados 
entre a Avibras e o Exército brasileiro.

Mesmo mantendo um programa de qualifi cação permanente, os trabalhadores 
dos setores operacionais e técnicos acumulam uma carga horária em treinamento 
ainda aquém dos projetos desenvolvidos pela empresa, como mostrado na tabela 
na página seguinte.
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3.4 A TERCEIRIZAÇÃO 
Apesar da cadeia produti va do setor bélico ser bastante complexa, a Avibras 

terceiriza a produção de todas as peças primárias de aço carbono. A lançadora de 
foguetes, parte fundamental do principal produto, e o assoalhado de carbono vêm 
de terceiras.

Hoje, são mais de 200 empresas terceirizadas que fornecem serviços ou peças 
para a Avibras. Destas, metade são de pequeno porte. Em 2021, o gasto total com 
terceirização foi de R$ 259.470.225,47. Essa cadeia de produção alimenta ao me-
nos 9 mil empregos qualifi cados no Estado de São Paulo.  

3.5 ROTATIVIDADE E BAIXOS SALÁRIOS

Há uma tendência de rebaixamento salarial na Avibras e outras empresas do 
setor industrial. Tem sido constante a demissão de funcionários que recebem sa-
lários considerados altos para a contratação de outros com salários inferiores e 
piores condições de trabalho. Na Avibras, a tendência pode ser conferida nos sa-
lários de 2020: enquanto a remuneração média era de R$ 7.980, os novos admi-
ti dos recebiam R$ 6.366.

A Avibras está, inclusive, no ranking das 250 empresas que mais exploram seus 
trabalhadores no país. O estudo consta no Anuário Estatí sti co 2021 do Ilaese. A 
taxa de exploração representa o quanto cada funcionário trabalhou “de graça” 
para a empresa em relação à riqueza produzida. Para esse cálculo, o Ilaese con-
siderou a relação entre o lucro bruto da empresa e a remuneração total paga aos 
trabalhadores. No caso da Avibras, foram 4h35.

A substi tuição da mão de obra qualifi cada para pagar salários menores rebaixa 
a qualidade dos produtos, aumenta a exploração da classe e compromete o capital 
intelectual do país. Os trabalhadores com mais experiência e, consequentemente, 
com salários mais altos estão sendo substi tuídos por novos, com salários menores. 

Os dados do Caged mostram que em 2022 foram desligadas 317 pessoas da 
Avibras, sendo 65,6% com ensino superior completo. Essas constantes demissões 
representam inevitável perda de qualidade nos processos. 

Outro elemento essencial relacionado diretamente à manutenção dos empre-
gos é a preservação do saber nacional adquirido por décadas. Os trabalhadores 
da Avibras são responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico de tudo o que é 
produzido. Alguns, ameaçados de demissão, estão na empresa por mais de duas 
décadas. Sendo assim, o descarte contí nuo desses trabalhadores é um atraso para 
o desenvolvimento nacional.
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Diante de uma dívida administrável e de um cenário econômico como o rela-
tado no capítulo 2, pode-se concluir que a redução do quadro de funcionários e 
da média salarial tem o propósito único de aumentar a margem de lucro dos acio-
nistas. Ademais, a narrati va de crise possibilita à Avibras melhores condições nas 
negociações de direitos trabalhistas.
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Em caravana organizada pelo Sindicato, demiti dos protestam em Brasília

Trabalhadores em greve, no dia 7 de abril, exigem reintegração dos demiti dos

Metalúrgicos fazem passeata em Jacareí e pedem estati zação da Avibras

Fotos: Roosevelt Cássio
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Filhos de trabalhadores, em almoço solidário, em 10 de abril

Assembleia aprova acordo que cancela demissões, em 19 de abril

Assembleia aprova acordo que cancela demissões, em 19 de abril
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4. PROPOSTAS DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO

Todo o investi mento realizado desde 1940 pelo Estado no complexo industrial 
militar corre o risco de ser adquirido por multi nacionais (como comprovou o caso 
Boeing - Embraer). Empresas brasileiras podem se tornar subsidiárias de multi na-
cionais, como simples maquiladoras. 

Essa é a tendência de todas as grandes empresas do setor no Brasil, caso não 
haja uma reorientação do Estado em defender seu parque industrial bélico. A Tau-
rus é um exemplo disto: está se expandindo nos Estados Unidos e reduzindo sua 
operação no Brasil. Portanto, todo o saber nacional adquirido em décadas pode 
ser alienado ou destruído por interesse de potências estrangeiras. 

A compra de empresas bélicas brasileiras por capital internacional representa a 
inação do Estado, assim como a políti ca de importação. Foi isso que aconteceu em 
2022, quando o Exército brasileiro assinou contrato com um consórcio italiano, 
no valor de R$ 5 bilhões, para a aquisição de um novo veículo militar. A compra 
aconteceu justamente em meio à crise da Avibras. Esse contrato poderia repre-
sentar a retomada da empresa brasileira, que tem competência técnica para o 
desenvolvimento e produção de tais veículos, e garanti ria emprego e salário para 
os trabalhadores.  
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4.1 ESTATIZAÇÃO COM O CONTROLE
DOS TRABALHADORES

O planejamento estratégico da Defesa nacional passa pela estati zação das em-
presas do setor, integrando-as aos insti tutos cientí fi cos e universidades federais, 
para permiti r a fabricação de caças, armamentos pesados, cargueiros militares, 
navios de guerra, helicópteros de combate, foguetes, mísseis, submarinos, tec-
nologia aeroespacial e naval própria, sistemas eletrônicos e sistemas de comando 
e controle. Uma empresa desse ti po com fi nanciamento estatal poderia projetar, 
inclusive, caças modernos e aviões de grande porte para concorrer com a Boeing 
e Airbus.

A parti r dos números ofi ciais da Avibras sobre seu patrimônio líquido, segun-
do o Relatório Anual de 2021 (R$ 2.043.846.000, em 2021), o Governo Federal 
poderia estabelecer um valor para a compra integral da Avibras pela União, por 
um valor próximo a R$ 2 bilhões. Com isso, o Estado brasileiro gastaria menos 
de 5% do que investi u em Defesa no ano de 2022 (R$ 42,3 bilhões previstos no 
orçamento).

A proposta de estati zação da Avibras se apoia na Lei Complementar nº 97 de 
1999, em seu Arti go 14, Inciso II, que estabelece “Procura da autonomia nacional 
crescente, mediante contí nua nacionalização de seus meios, nela incluídas pes-
quisa e desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional.”

A própria Avibras, na justi fi cati va para o pedido de recuperação judicial, reco-
nhece a importância de um lastro estatal que lhe permita enfrentar os momentos 
de turbulência, como agora na pandemia:

“Entretanto, não bastasse o mercado internacional de defesa ser altamente com-
peti ti vo – tanto tecnologicamente como comercialmente –, a Avibras concorre dire-
tamente com empresas estrangeiras de grande porte, altamente capitalizadas e com 
tecnologia de ponta, que contam com suporte dedicado de seus respecti vos países de 
origem.”

Com a estati zação, seria possível processar a fusão da Avibras com a Imbel, 
como parte de um projeto maior de fusão com a Embraer e outras, formando uma 
poderosa indústria estatal de Defesa.

Hoje, as empresas de alta tecnologia do setor bélico estão desarti culadas de 
um projeto de desenvolvimento nacional. A Embraer e Avibras funcionam para o 
lucro privado em detrimento dos interesses nacionais. Essas empresas brasileiras, 
que concorrem com multi nacionais amparadas por seus países de origem, atra-
vessam crises e risco de quebra a cada 10 anos, arriscando serem adquiridas pelo 
capital internacional a qualquer momento. 
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Por outro lado, temos a Imbel, fábrica de armamentos do Exército Brasileiro, e 
os insti tutos tecnológicos, como o ITA (Insti tuto Tecnológico de Aeronáuti ca), o 
DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) e o INPE (Insti tuto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), além de centenas de empresas de menor porte 
que compõem o complexo industrial militar. As dezenas de bilhões de dólares que 
serão investi das no setor de Defesa do Brasil nas próximas décadas irão, se não 
houver mudança de orientação, em sua maior parte, para compras no exterior, 
mesmo tendo a produção interna de equipamentos como os Vant, mísseis, rada-
res e blindados.

É crucial o desenvolvimento e produção dos equipamentos de Defesa em ter-
ritório nacional. Além de garanti r controle dos processos, o Brasil não fi caria de-
pendente de outros países. Um exemplo negati vo de importação foi a compra dos 
caças Gripen de origem sueca ao invés de investi mento na produção de um caça 
nacional a parti r da Embraer. Outra compra, a de blindados da Iveco, pertencente 
à Fiat, poderia ser substi tuída por blindados da Avibras associada à Imbel. Esses 
contratos poderiam movimentar a Imbel e Avibras por 10 anos.

4.2 INTERVENÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL 
IMEDIATA NA AVIBRAS

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região defende que 
o Governo Federal faça uma intervenção imediata na Avibras, visando preservar 
o conhecimento acumulado nesta importante empresa de Defesa brasileira. Os 
problemas de gestão e apropriação dos recursos da Avibras de forma privada pre-
cisam ser sanados.

Acreditamos ainda ser necessário um aporte fi nanceiro na Avibras para garanti r 
os pagamentos de salários atrasados. Tal aporte pode ser feito por repactuação de 
contratos com as FFAA e compra de produtos produzidos na empresa.

Uma intervenção do Governo Federal pode garanti r que os aportes fi nanceiros, 
ora solicitados, não sejam apropriados pelos donos da empresa. 

Propomos algumas medidas imediatas:

1. Repactuação de contratos entre a Avibras e as FFAA. A repactuação de 
contratos é uma garanti a imediata para a manutenção dos empregos ameaçados 
e consequente preservação da mão de obra qualifi cada, que outrora poderá se 
incorporar a Avibras estatal. Verifi camos que, para o ano de 2023, há um contrato 
de R$ 220 milhões em aberto, que se repactuado pode movimentar a produção e 
confi rmar a manutenção dos postos de trabalho.
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2. Contratos de manutenção dos produtos e equipamentos já adquiridos pe-
las FFAA. É possível ainda, agregar de imediato recursos na Avibras com um novo 
contrato de manutenção dos tanques e equipamentos que já foram adquiridos 
pelas FFAA.

3. Novas aquisições de equipamentos da Avibras.  Há quatro modelos de ve-
ículos produzidos pela empresa que são uti lizados pelo Exército brasileiro. Hoje, 
por exemplo, no páti o da empresa, 17 chassis estão parados e eles representam 
mais de R$ 17 milhões. Havendo uma políti ca de compra destes produtos, os 
recursos devem ser direcionados para o pagamento dos salários atrasados para 
todos os trabalhadores.

4. Intervenção na gestão privada da Avibras. Nos marcos da crise atual, os 
trabalhadores alegam que a gestão, característi ca de uma empresa que visa uni-
camente ao lucro, é um empecilho para o desenvolvimento da empresa. Relatam 
desperdício de material, terceirização de serviços que poderiam ser agregados à 
empresa, custos de produção além do necessário, problemas técnicos que podem 
ser facilmente resolvidos caso tenham controle dos processos.

Foram quase R$ 260 milhões desti nados a empresas terceirizadas no ano de 
2021. Muitos dos serviços terceirizados podem ser incorporados à empresa. Pode 
ser realizada uma intervenção no senti do de verifi car e acompanhar os gastos com 
terceirização. Sobretudo, os terceirizados precisam ser incorporados à empresa.

5. Todo recurso que entrar na Avibras deve ser para garanti r o pagamento de 
salários. Não pode ser que os sucessivos aportes que o Estado Brasileiro faz na 
AVIBRAS, como mostramos no capítulo 2 deste dossiê, sejam apropriados pelo 
dono da empresa e outros empresários, enquanto os trabalhadores fi cam sem 
sustento para suas famílias.

 
6. Por fi m, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região pro-

põe uma gestão comparti lhada, onde os trabalhadores possam ter voz ati va, con-
dições dignas de trabalho e valorização profi ssional. O Conselho de Administração 
da empresa deve ser composto de, ao menos, metade dos funcionários de carreira 
eleitos pelos trabalhadores.

5. CONCLUSÃO
O fomento da indústria nacional de Defesa tem consequente efeito positi vo 

sobre a economia e, por ser do setor bélico, a Avibras é estratégica para a sobera-
nia do país. Todavia, está nas mãos de acionistas, que tomam decisões baseadas 
exclusivamente nos lucros e nos rumos do mercado.
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 A  Avibras está subordinada ao capital internacional, já que os principais clien-
tes vêm de outros países, ou seja, a empresa atua como terceirizada de grandes 
corporações transnacionais. Esse modelo termina por subordinar o parque indus-
trial militar brasileiro às decisões e interesses de empresas estrangeiras.

A sobrevivência da indústria de Defesa de um país depende essencialmente 
dos investi mentos estatais dirigidos ao seu complexo industrial militar. O planeja-
mento estratégico da Defesa nacional passa pela estati zação das grandes empre-
sas do setor, integrando-as aos insti tutos cientí fi cos e universidades federais para 
permiti r a produção nacional. 

As proposições apresentadas neste dossiê visam colaborar para:
- o fortalecimento da indústria nacional;
- a valorização dos trabalhadores e do saber adquirido em décadas;
- o resgate da Políti ca Nacional de Indústria de Defesa (Pnid), de 2005, que es-

tabelece entre seus objeti vos específi cos “a diminuição progressiva da dependên-
cia externa de produtos estratégicos de defesa, desenvolvendo-os e produzindo-
os internamente”.
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