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RESUMO 

 

A capacidade de exportação das empresas do cluster aeronáutico brasileiro será o ponto central 

deste Trabalho Aplicado, com suas dificuldades e forças sendo utilizadas como fatores desta 

avaliação. Dados do Ministério de Indústria e Comércio, mostram que o Brasil teve 2% do 

volume total de exportações na área de aviação, ou em valores acumulados na última década da 

ordem de US$27BI. Além disto, este setor traz uma matriz industrial que requer uma expertise 

mais sofisticado em termos de mão de obra, com remuneração mais interessante em relação à 

média, etc. A relevância deste Trabalho Aplicado se justifica pelo simples fato de que o cluster 

aeronáutico brasileiro tem enfrentado grande competição de entrantes recentes no cenário 

mundial, mais especificamente, Coréia do Sul, China e Índia. A região de São José dos Campos, 

através do Cluster Aeroespacial Brasileiro, tem feito um grande esforço para desenvolver a 

capacidade de exportação de seus associados nos últimos anos. Há um evidente potencial para 

exportações neste segmento e região, que, no entanto, encontra grandes obstáculos para se 

desenvolver, quando se avaliam questões como logística, incentivo a pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, acesso a linhas de crédito competitivas, facilidade de se fazer 

negócio no país, devido a burocracia, etc. O cenário econômico brasileiro da última década tem 

se mostrado bastante árido para a indústria local. Dados do IBGE mostram uma queda constante 

na participação da indústria no PIB brasileiro. A participação da indústria de transformação 

caiu de 16,8% do PIB em 1995 para 11,2% em 2019. Tal fenômeno é observado também em 

vários outros países, cujo valor da mão de obra é muito mais alto que no Brasil. Desta maneira, 

o problema de pesquisa deste Trabalho Aplicado será, utilizando-se do modelo do Diamante de 

Porter, explorar quais as forças e fraquezas do cluster local quando comparado aos seus 

concorrentes estrangeiros. Para este fim, realizaram-se entrevistas com agentes deste cluster. 

Como resultado, espera-se avaliar quais as perspectivas do cluster e quais suas limitações. 

Embora conceitos aqui debatidos sejam há muito conhecidos, espera-se que se possa servir de 

fonte de consulta e embasamento técnico adicional para este mercado, trazendo uma 

contribuição para que as empresas participantes do cluster se beneficiem de uma visão 

sistemática sobre o tema. 

 

Palavras Chaves: Arranjo Produtivo Local, APL, Cluster, Competitividade, Cadeia de 

Suprimentos. 



 
 

ABSTRACT 

 

The export capacity of companies in the Brazilian aeronautical cluster will be the focal point of 

this Applied Work, with its difficulties and strengths being used as factors of this assessment. 

Data from the Ministry of Industry and Commerce show that Brazil had 2% of the total volume 

of exports in aviation, or in values accumulated in the last decade in the order of US $ 27BI. In 

addition, this sector brings an industrial matrix that requires more sophisticated expertise in 

terms of labor, with more interesting remuneration in relation to the average, etc. The relevance 

of this Applied Work is justified by the simple fact that the Brazilian aeronautical cluster has 

faced great competition from recent entrants on the world stage, more specifically, South Korea, 

China and India. Sao Jose dos Campos region, through the Brazilian Aerospace Cluster, in 

partnership with the Brazilian Export and Investment Promotion Agency (Apex-Brasil), has 

made a great effort to develop the export capacity of its members in recent years. There is an 

evident potential for exports in this segment and region, which, in turn, encounters major 

obstacles to develop, when evaluating issues such as logistics, encouraging research and 

technological development, access to competitive credit lines, ease of doing business in the 

country (bureaucracy), etc. The Brazilian economic scenario of the last decade has proved to 

be quite arid for the local industry. IBGE data show a constant drop in the participation of 

industry in the Brazilian GDP. The share of the manufacturing industry fell from 16.8% of GDP 

in 1995 to 11.2% in 2019. This phenomenon is also observed in several other countries, whose 

labor value is much higher than in Brazil. Therefore, the research problem of this Applied Work 

will be, using the Porter's Diamond model, to explore the strengths and weaknesses of the local 

cluster when compared to its foreign competitors. For this purpose, interviews were conducted 

with agents of this cluster. As a result, it is expected to assess what are the perspectives of the 

cluster and what are its limitations. Although the concepts discussed here have been known for 

a long time, it is hoped that it can serve as a source of consultation and additional technical 

support for this market, bringing a contribution so that the companies participating in the cluster 

benefit from a systematic view on the topic. 

 

Key Words: Local Productive Arrangements, APL, Cluster, Competitiveness, Supply Chain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A indústria, em diversos setores e mercados, busca se organizar em grupos, 

aglomerados, ou cadeias, conhecidos como Arranjos Produtivos Locais (APL), ou clusters, a 

fim de buscarem vantagens competitivas por meio da colaboração entre elas, quer seja nos 

aspectos tecnológicos, no compartilhamento de matéria-prima, mão-de-obra e acesso a 

mercados. Estes fatores se mostram como grande potencializador de mercados no mundo todo, 

em negócios que vão desde a indústria têxtil, como na Turquia, até a indústria da floricultura, 

na Holanda, passando por indústria vitivinícola, na Califórnia (DI SÉRIO; MANZINI, 2017). 

Entre os determinantes para que este movimento seja bem sucedido estão a busca por 

competitividade, a cooperação entre empresas, mesmo que complementares ou adversárias, 

infraestrutura instalada na região, formação de mão de obra qualificada, aspectos climáticos, 

disponibilidade de matéria-prima, etc. Tal fenômeno é observado em várias regiões, e ganhou 

um estudo de grande relevância do Professor Michael Porter, no artigo “Clusters And The New 

Economics Of Competition” (PORTER, 1998): 

Clusters são concentrações geográficas de empresas e instituições 

interconectadas, em um determinado campo. Os clusters abrangem uma 

variedade de setores vinculados e outras entidades importantes para a 

concorrência. Eles incluem, por exemplo, fornecedores de serviços 

especializados insumos, como componentes, máquinas e serviços, e provedores 

de infraestrutura especializada. Muitos clusters incluem organizações 

governamentais e outras instituições - como universidades, agências de 

definição de padrões, grupos de reflexão, provedores de treinamento e 

associações comerciais - que fornecem treinamento especializado, educação, 

informação, pesquisa e suporte técnico. 

No cenário nacional, tem-se na indústria aeronáutica um caso de cluster que possui 

significativa relevância doméstica, pela sua contribuição tecnológica, mas também pela sua 

contribuição para a balança comercial. O volume de exportações do cluster aeronáutico 

brasileiro é expressivo, apresentando, apenas em termos de peças e componentes, valores anuais 

médios da ordem de US$315 milhões, conforme gráfico 1. 

Porém, o cenário econômico brasileiro da última década tem se mostrado bastante hostil 

para a indústria brasileira. Dados do IBGE mostram uma queda constante na participação da 

indústria no PIB brasileiro. A participação da indústria de transformação caiu de 16,8% do PIB 

em 1995 para 11,2% em 2019. Mesmo sendo observado em outros países, tal fenômeno, impõe 
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à indústria a necessidade de buscar mercados em outros países. A exportação passa a ser uma 

questão estratégica para esta indústria local. Ao mesmo tempo, a indústria aeronáutica brasileira 

enfrenta, há algum tempo, a entrada de novos concorrentes globais, como Coréia do Sul, Índia 

e China, por exemplo. Com estas duas perspectivas, a preparação da indústria local, tanto para 

a iniciativa de exportação, quanto para a competição doméstica, exige um nível de 

competitividade ainda mais robusto. 

Do ponto de vista histórico, o surgimento da indústria aeronáutica na região de São José 

dos Campos, interior de São Paulo, na década de 1960, foi o lançamento da base de uma 

indústria que se tornaria um importante cluster de tecnologia aeronáutica, que continua sendo, 

até hoje, uma referência no cenário mundial. O cluster é composto, atualmente, por cerca de 

noventa empresas. (CLUSTER AERO, 2020). 

Mesmo com o evidente potencial para exportações neste segmento e região, ela encontra 

grandes obstáculos para se desenvolver, devido a uma política industrial mais atuante que possa 

eliminar gargalos como questões logísticas, burocracia, carga tributária; e mecanismos fiscais, 

de incentivo a pesquisa e desenvolvimento, acesso a linhas de crédito competitivas, e a 

realização de negócios no país. A maneira como as empresas são capazes de se adaptar dentro 

das grandes e complexas cadeias globais, que impõem uma pressão bastante forte sobre fatores 

como produtividade, custos e inovação, passa a ser assunto iminente, novamente, pelo 

surgimento destes novos participantes no mercado aeronáutico. 

A relevância desta pesquisa se mostra evidente pelos fatores anteriormente 

mencionados, além do impacto social que o cluster tem na geração de empregos de melhor 

qualidade na região, com média salarial acima do mercado industrial. Logo, entender este caso 

de mercado será de grande interesse para outros setores que têm nesta indústria um modelo a 

ser seguido. Além disto, entender mecanismos que possam fortalecer os membros do cluster é 

uma pauta relevante, pois isto trará importante contribuição para que as empresas estejam mais 

bem preparadas para a competição. 

É uma inquietação em que se espera que a resposta  possa incentivar o desenvolvimento 

de um próximo nível de atuação deste cluster no cenário global, tanto ocupando um espaço de 

maior destaque, do ponto de vista de comércio exterior, quanto se protegendo de ameaças 

exteriores que se fazem iminentes. 

A contribuição para o setor acadêmico desejada é instigar novos estudos sobre a 

competitividade do cluster aeroespacial, para que políticas públicas de incentivo possam 

receber maior atenção, através do fomento, por setores acadêmicos e científicos, de ações para 
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aumento  da produtividade e incremento de valor agregado aos negócios atuais, além da análise 

de possíveis mudanças a serem implementadas. 

 

 

Gráfico 1 Faturamento das Empresas de Peças Aeronáuticas e Fabricantes de Aeronaves. 

Fonte: MIDC, 2020. 

 

1.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

A competitividade de indústrias de alta tecnologia é assunto amplamente estudado por 

vários autores há muito tempo (DI SERIO; VASCONCELOS, 2009). O que determina o 

sucesso de uma empresa, ou setor, se constitui em questão fundamental para que se possa 

estabelecer estratégias, quer sejam empresariais, quer sejam setoriais. 

Assim, o campo de estudo que este trabalho pretende descrever trata-se dos arranjos 

produtivos locais, ou clusters, importantes organizações empresariais que visam integrar seus 

elementos, através de trocas de experiências e compartilhamento de recursos comuns, para que 

este “corpo” possa atuar de forma mais fortalecida. Essas trocas podem ocorrer ao longo da 

dimensão horizontal e vertical. Horizontalmente, empresas similares com atividades 

comparáveis podem se beneficiar do acesso comum a um pool regional de mão-de-obra 

especializada e da oportunidade de monitorar e aprender de perto com seus rivais. 

Verticalmente, as empresas relacionadas podem se beneficiar da intensa colaboração na solução 
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de problemas nas cadeias de suprimentos (TURQUINA et al, 2016). Será abordado, mais 

especificamente, o cluster aeronáutico brasileiro e sua competitividade frente a concorrentes. 

Aliada à competitividade, surge a questão da gestão cadeia de fornecimento onde 

determinada firma está inserida. Uma gestão eficaz de sua Cadeia de Suprimentos é fator 

fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, sendo ainda mais desafiador nos 

mercados com cadeias globais com produtos de alta complexidade, com longos ciclos de 

desenvolvimento, com uso intensivo de capital, como é o caso do setor aeronáutico.  

Como será visto durante o desenvolvimento deste trabalho, a gestão destas cadeias é 

fator-chave para a indústria aeroespacial. Indústria que compreende um vasto portfólio de 

produtos, passando por aviões militares, executivos e comerciais, de tamanhos e porte também 

muito variados, com uso intensivo de mão de obra altamente qualificada, investimentos da 

ordem de bilhões, um ciclo bastante longo de desenvolvimento. Ou seja, a complexidade deste 

mercado exige desta cadeia também uma série de fatores diferenciados, para que estes possam 

atender os padrões de excelência. E integrar estas cadeias em países que não sejam o seu 

mercado doméstico não é tarefa simples, uma vez que existem muitas barreiras, como fator 

cambial, acesso a capital para investimento, tecnologia inovadora, mão de obra qualificada. A 

figura 1 mostra, de forma generalizada, o ciclo de desenvolvimento de um avião, da sua 

concepção até sua entrada em serviço. E neste ponto, tem-se uma possível dicotomia: ao mesmo 

passo que o cluster brasileiro tem perspectivas de atuação no exterior, em outros projetos de 

outros clientes, percebe-se também a possibilidade, presença e até mesmo o ataque de empresas 

do exterior ao mercado doméstico. Tem-se aí mais um vetor para que a análise da 

competividade desta indústria ser essencial. 
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Como consequência deste cenário, e como fator complicador, ocorre a concentração de 

fornecedores de nível 1, conhecidos como sistemistas – aqueles que fornecem conjuntos mais 

completos e mais complexos aos fabricantes de aeronaves (OEM), posicionados em países com 

maior incentivo aos fatores citados anteriormente. São poucos fornecedores capazes de 

desenvolver alguns sistemas aeronáuticos, e o Brasil não está atualmente, no mapa logístico 

destas empresas, conforme figura 3. 

Fonte: Autor 

 

Não é neste cenário que as empresas brasileiras competem, por vários motivos que 

dificultam ou mesmo impossibilitam sua participação, tais como: (i) desenvolvimento de 

patentes; (ii) complexidade de se desenvolver a base local para este nível tecnológico; e (iii) 

capital intensivo necessário, o que torna o cenário altamente arriscado e, portanto, limitado, 

conforme visto no gráfico 3, que mostra as maiores empresas do mercado aeronáutico. 

Os investimentos em novas tecnologias e inovação, por parte das empresas do setor, 

estão trazendo ao cenário industrial assuntos como manufatura aditiva, ou impressão 3D, 

inteligência artificial, big data. É evidente que estes fatores trarão inevitável e maior pressão 

sobre os processos industriais vigentes. 

 Porém, esta competitividade global dos membros do cluster está sujeita ao 

estabelecimento de uma liderança e a organização das ações existentes entre seus vários 

participantes, de modo a se obter uma eficiência coletiva (LAN; ZHANGLIU, 2012). Esta 

Figura 1: Fluxograma De Desenvolvimento De Produto Para A Indústria Aeronáutica. 
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eficiência global e coletiva impõe um fator adicional para as empresas integrantes do cluster, a 

governança. 

A região de São José dos Campos, através do Cluster Aeroespacial, inciativa da 

prefeitura municipal da cidade, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), tem feito um grande esforço para desenvolver a 

capacidade de exportação de seus associados nos últimos anos, através de iniciativas de 

incentivo a pesquisa e desenvolvimento, coordenação e fomento de tecnologias e financiamento 

de participação destes em feiras internacionais, quer seja em outros países, quer seja trazendo 

players estrangeiros para feiras locais.  

Tome-se como exemplo a Aerospace Meetings Brazil, feira bienal realizada na região 

de São José dos Campos, que coloca potenciais empresas fornecedoras em contato direto com 

seus potenciais clientes estrangeiros. Em sua última edição, em 2018, contou com a participação 

de delegações de mais de 15 países, incluindo Estados Unidos, França, Espanha, China, Canadá, 

Áustria e Suécia. 

 E como o Estado brasileiro pode contribuir com processos que incentivem a colaboração 

entre outros clusters, através do fomento a inovação, benchmarking e troca de informações, no 

sentido de rejuvenescer o setor. (HUMPREY; SCHIMTZ, 2000). 

 

Gráfico 2: Volume de Exportações de Peças Aeronáuticas. 

Fonte: MIDC, 2020. 
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A indústria aeronáutica e sua cadeia de prestadores e suprimentos nas duas últimas 

décadas passaram por profunda reformulação no mundo, parte pela formatação de novos 

mercados comerciais, e pelo enfrentamento da crise econômica no mesmo período. Ao mesmo 

tempo, o Brasil testemunhou o crescimento de uma das principais empresas aeronáuticas do 

mundo, a Embraer. 

 Entretanto, o arranjo produtivo criado em torno da Embraer, em movimento 

contraditório a outras experiências internacionais, permaneceu restrito ao mercado brasileiro; 

ou seja, “preferiu” orbitar a empresa-líder deste cluster, sem se aventurar em outros mercados, 

mesmo diante da demanda externa para o atendimento ao mercado aeronáutico. 

 Nas últimas duas ou três décadas, conforme estudos da Aerospace Industries 

Association, países como Coréia do Sul, Índia e China, experimentaram grandes incrementos 

em sua participação neste setor, devido a produção e comercialização de produtos e 

equipamentos da área aeroespacial. O motivo para estudarmos estes clusters, e não outros como 

México, Polônia ou Espanha, se deve ao fato de que estes, assim como o cluster brasileiro, estão 

fora do eixo EUA-Europa. Os valores são expressivos, da ordem de dobro dos valores entre 

2011 e 2016. Mais recentemente, Índia e China despontaram, de forma significativa, neste 

mercado até então restrito. (LUNA et al, 2017). 

E, apesar dos fatores macroeconômicos do Brasil, ainda existem entraves logísticos que 

também são fundamentais para que se tenha um resultado desfavorável de nosso cluster 

brasileiro. Nesse sentido, cabe nessa contextualização apresentar os clusters aeroespaciais que 

serão comparados ao brasileiro nessa pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVO E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Nesta seção definem-se o objetivo e a questão de pesquisa. As questões de pesquisa 

definem tanto os objetivos a serem cumpridos como o processo metodológico para chegar as 

respostas. Elas surgem da observação de um dado objeto ou da vivência do observador, que 

pode vir na forma de um incômodo com uma dada situação, que pode também ser gerada através 

do dia-a-dia e da rotina da firma. (CRESWELL, 2010). 

O interesse pelo tema deste Trabalho Aplicado se desenvolveu com base na investigação 

do autor que, durante sua carreira profissional, desenvolvida na área de desenvolvimento e 

seleção de fornecedores da área aeronáutica, de espectro diverso, se inquietou sobre os fatores 

de fortaleza da cadeia nacional, frente a seus concorrentes internacionais e também suas 

fraquezas. Além de sua observação do mercado local e da série de conversas que este 
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desenvolveu com parceiros e empresários do setor, assim como o suporte dos conceitos 

apresentados no referencial teórico. 

Percebe-se que há grande interesse, em vários países, na questão estratégica que a 

indústria aeronáutica representa. Esta determinação estratégica, de governo como um agente 

garantidor de um ambiente de negócios, tanto competitivo quanto inovador, se constitui em 

fator essencial para garantir impulso a toda esta conjuntura industrial. E o Brasil é um dos 

poucos países com uma indústria capaz de enfrentar, ao menos nos aspectos técnicos, de 

produto e de engenharia, as grandes potências mundiais. Isto se constitui fator de grande 

prestígio internacional. 

Como objetivo principal pretende-se evidenciar as características principais do Cluster 

Aeronáutico no Brasil. 

Para atender este objetivo e o problema de pesquisa, entende-se como necessário o 

levantamento de outros aspectos cabíveis, para que esta compreensão se dê de forma mais 

completa e para isto, colocam-se alguns objetivos específicos: 

(i) Analisar o cluster aeronáutico brasileiro, usando o modelo do Diamante, de 

Porter; 

(ii) Comparar a atuação do cluster aeronáutico brasileiro com outros cluster no 

mundo; 

(iii) Levantar problemas e oportunidades que o cluster aeronáutico brasileiro. 

 

Assim, o problema de pesquisa deste estudo é capturar e identificar quais as iniciativas 

as empresas do cluster utilizam para incrementar seu acesso a outros mercados e tornarem-se 

menos dependentes do mercado local, praticamente monopolizado por apenas um grande 

cliente. De forma mais assertiva, identificar e avaliar os principais Fatores Determinantes para 

o “Cluster Aeroespacial Brasileiro e Sua Inserção No Mercado Global Para O Seu 

Crescimento”. 

Outro aspecto deste Trabalho Aplicado é levantar, com base em autores reconhecidos, 

quais os benefícios das políticas industriais nacionais podem se beneficiar através do fomento 

aos clusters, em especial ao cluster aeronáutico. 

Para dar um respaldo maior ao estudo, efetuou-se uma comparação com outros Clusters 

de referência global. 

Tomou-se como referência, os casos dos clusters sul-coreano, indiano e chinês, uma vez 

que existe fatores comparáveis com o caso brasileiro, como o estágio de desenvolvimento 
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socioeconômico do país, prontidão e qualificação de mão-de-obra e acesso a investimentos.

 Além disto, os dados de uma pesquisa submetida aos fornecedores da cadeia local do 

cluster aeroespacial serão compilados (excetuando-se a empresa-âncora), que não será objeto 

de estudo direto aqui neste caso. Esta servirá apenas para delinearmos o cluster, com seus 

participantes menores, e como estes têm seu plano estratégico vinculado a mesma. Serão 

analisados ainda o relacionamento comercial desta relação cliente-fornecedor e como este está 

preparado para enfrentar a competição externa e como pode competir no cenário externo 

também. 

 Importante esclarecimento para entendimento dos termos aqui apresentados é que as 

“aeronáutico” e “aeroespacial” serão utilizadas como palavras sinônimas ou equivalentes, uma 

vez que ainda se tem uma indústria espacial relativamente menor que a indústria aeronáutica, 

no Brasil. Além disto, as palavras “cluster”, “clusters”, “arranjos produtivos locais” ou “APL” 

também serão consideradas como sinônimos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A literatura sobre arranjos produtivos logísticos é amplamente difundida na comunidade 

científica. O clássico trabalho do Professor Michael Porter trata profundamente sobre o assunto 

e estabeleceu um novo paradigma sobre vantagem competitiva e cooperação. 

Porém, existem poucos estudos que abordam o caso específico do cluster aeronáutico e 

ainda mais escasso material específico sobre o cluster brasileiro, motivo pelo qual esta pesquisa 

se justifica e se apresenta interessante do ponto de vista exploratório. 

Em suma, este estudo se faz importante e relevante, pois tem: 

(i) atualidade do tema no cenário global; 

(ii) originalidade, trazendo maior importância ao tema; 

(iii) relevância socioeconômica e política; e 

(iv) pertinência e contribuição. 

 

Com relação ao debate no Brasil, ressalta-se que a terminologia Arranjos Produtivos 

Locais (APLs) surgiu no final da década de 1990, partindo-se de discussões realizadas junto ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia, orientando políticas públicas brasileiras para esse cenário 

(COSTA, 2010).  
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É necessário entender o que, ou quais fatores, tornam um país forte globalmente quando 

compete em alguns setores ou com alguns produtos. Esta questão passa pela macroeconomia, 

mas também pelos conceitos microeconômicos. A atuação estratégica do governo, no sentido 

de estabelecer ações de apoio e incremento da produtividade dos clusters é claramente 

desejável, principalmente no apoio a MPME (FIGUEIREDO; DI SÉRIO, 2007). 

Trazer base de conhecimento que possa substanciar o desenvolvimento deste setor 

deveria ser pauta estratégica na política industrial brasileira, visto que há evidente impacto 

positivo na balança comercial, além do valor agregado que esta indústria possui, algo ainda raro 

em nossa economia.  

Embora conceitos aqui debatidos sejam há muito conhecidos, espera-se que possa servir 

de fonte de consulta e embasamento técnico adicional para este mercado. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para o desenvolvimento deste Trabalho Aplicado, sua estrutura foi organizada em seis 

capítulos. 

No primeiro deles, a introdução, serão abordados os temas, por meio da 

contextualização do cenário a ser pesquisado, a problematização do assunto, quais as questões 

norteadoras que serão trazidas, os objetivos e a relevância do tema para a academia e sociedade.  

O capítulo 2, trará o referencial teórico, que embasará os assuntos objeto desta pesquisa. 

Incialmente, serão abordados dois pilares teórico deste trabalho: (i) a conceituação de Arranjos 

Produtivos Locais, ou cluster e (ii) a Vantagem Competitiva. Logo na sequência, ainda neste 

capítulo, será trazida uma visão da indústria aeronáutica brasileira, seu surgimento, seu 

desenvolvimento e o momento econômico atual enfrentado por ela. Como ápice deste capítulo, 

os clusters brasileiros, sul-coreano indiano e chinês serão revistos, trazendo a fundamentação 

necessária para a análise que será realizada mais adiante. O principal objetivo deste capítulo é 

conectar a teoria sobre clusters e o que é visto como prática atual. 

O capítulo 3 descreverá a metodologia utilizada, método adotado, sua estrutura de 

pesquisa e como esta foi aplicada. Será explicado como o processo foi definido, desde a seleção 

das perguntas para entrevistas, o grupo selecionado, a aplicação destas, como foram compilados 

os dados até a obtenção dos resultados. 

Já o capítulo 4 aborda os casos de estudo, seu mercado, dados e informações, quais 

características de cada um e o momento que atravessam. Serão analisadas a empresa-chave 
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neste processo, para estabelecer os fundamentos da pesquisa. Ainda tratará sobre os casos. 

Dados, informações e análises durante a pesquisa realizada. 

No capítulo 5, este trabalho buscará estabelecer as comparações pertinentes ao processo 

de análise dos clusters estudados e comparáveis. 

O capítulo 6 fará a conclusão deste trabalho de pesquisa, apresentando suas 

contribuições acadêmicas e empresariais, bem como algumas de suas limitações de pesquisa e 

sugestões para futuros experimentos na área. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste referencial teórico, buscou-se demonstrar como a literatura apoia as ideias e 

conceitos utilizados neste estudo, como arranjos produtivos locais, vantagem competitiva e o 

Modelo do Diamante de Porter, cadeias globais de suprimentos, além do detalhamento da 

atuação de alguns dos clusters comparáveis. É objetivo do autor estabelecer a ordem 

cronológica do surgimento do conceito de cluster até a sua análise, tendo como cenário o atual 

estágio de desenvolvimento da indústria brasileira para que se possa estabelecer, mais tarde, a 

comparação deste cluster frente aos clusters comparáveis. 

Um fluxograma dos temas abordados neste referencial teórico encontra-se na figura 02. 

O fluxograma representado na figura 2, traça a ordem sequencial que será utilizada, desde a 

definição de arranjos produtivos locais, passando pela vantagem competitiva, que nos levará ao 

modelo do Diamante de Porter. Em outra frente, a indústria brasileira e os clusters de referência 

serão avaliados, chegando no ponto central da discussão, que é o estudo de caso do cluster 

aeronáutico brasileiro. 
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Figura 2: Fluxograma de Revisão de Literatura. 

Fonte: Autor, 2020 

 

2.1 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL) 

 

Os arranjos produtivos locais têm papel fundamental no desenvolvimento econômico, 

quer seja tecnológico de pesquisa, inovação ou mesmo em busca de ganhos de escala. Este 

esforço se faz necessário para que se reduzam os efeitos das limitações percebidas no ambiente 

nacional, efeitos estes que podem ser traduzidos como fatores internos, políticos, tributários, 

fiscais, além de fatores externos, mais ligados a macroeconomia internacional. Tem-se aqui o 

princípio da eficiência coletiva. 

O cluster de empresas é uma concentração geográfica de empresas interconectadas, 

fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas de setores relacionados e 

instituições associadas (por exemplo, universidades, agências reguladoras e associações 

comerciais) em áreas específicas que competem, mas também cooperam. (PORTER, 1998). 

Esta proximidade geográfica e setorial, além de intensificar a concorrência, tem o potencial de 

estimular a competitividade saudável, que promove a busca por inovação em ritmo mais 

acelerado do que o observado em ambientes dispersos. (LIAO; GUO, 2008). 

O conceito de APL parte da suposição de que, na busca de um melhor desempenho 

competitivo por parte das empresas, o foco da competitividade deve-se concentrar 

principalmente nas interações entre empresas, demais instituições e o mercado e não somente 

na empresa individual e nos seus recursos e estratégias (BRITTO, 2004). 
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A co-localização, geograficamente falando, de firmas ao redor de um mesmo e definido 

ramo de negócio, fomenta vantagens competitivas, não apenas desta região, mas também da 

comunidade, o que muitas vezes produz bons resultados na competição internacional. 

(ZACCARELLI et al., 2008). 

As muitas escolas concorrentes de pensamento que se preocupam com os clusters 

industriais têm pelo menos uma coisa em comum: todos concordam que os clusters são 

fenômenos da vida real caracterizados por a co-localização de entidades econômicas separadas, 

que de algum modo estão relacionadas, mas não unidas juntos por qualquer propriedade ou 

administração comum. Portanto, hierarquias certamente não são. (MASKELL; LOREZEN, 

2004). 

 Pesquisas demonstram que os Arranjos Produtivos Locais, com o aproveitamento de 

suas sinergias, geradas desta integração, vêm fortalecendo as possibilidades de sobrevivência e 

crescimento destes empreendimentos, constituindo-se em importante fonte geradora de 

vantagens competitivas duradouras. A participação dinâmica nos APL tem auxiliado empresas, 

especialmente MPMEs, a ultrapassarem as conhecidas barreiras ao crescimento, a produzirem 

eficientemente e a comercializarem seus produtos em mercados nacionais e até internacionais 

(LASTRES, 2004). 

Michael Porter (1999) argumentou que para que haja um cluster é necessário que se 

tenha: (i) uma grande empresa ou concentração de empresas semelhantes (verticalidade); (ii) 

setores que utilizam serviços ou produtos comuns ou oferecem serviços e produtos 

complementares (horizontalidade); (iii) instituições que oferecem qualificações especializadas, 

tecnologias, informação, capital ou infraestrutura e órgãos coletivos envolvendo participantes 

do cluster; e (iv) agências governamentais e outros órgãos reguladores que exerçam influência. 

Sob outra perspectiva, a de Schmitz (1995), os fatores essenciais que fazem com que 

um cluster seja bem sucedido são: (i) flexibilidade das fronteiras entre as firmas; (ii) relação 

entre essas fronteiras, caracterizada tanto por competição quanto por cooperação; (iii) existência 

de confiança e reciprocidade. O autor ainda observa que a existência de competição entre firmas 

concorrentes não exclui necessariamente a ação conjunta para a resolução de problemas 

específicos e comuns, em um tipo modelo de cooperação competitiva, ou “coopetição”, como 

ficou conhecida. 
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 É interesse discutir, no ramo aeroespacial, como as empresas de um dado cluster 

conseguem se inserir nas grandes cadeias globais, lideradas por gigantes empresas, como 

Boeing, Airbus, Dassault, Rolls Royce, GE, Honeywell, Embraer, entre outros, e como este 

relacionamento influencia os padrões de governança deste cluster (ELOLA, 2013).  

 Evidentemente, em qualquer caso, as empresas tentam lucrar com qualquer 

oportunidade de negócio, independentemente do tipo de relacionamento envolvido. Mas 

explorar este fator ao longo do tempo, é importante para o estudo, na medida que poderá trazer 

algumas reflexões para a determinação de fatores de sucesso e/ou insucesso destes clusters. 

Arranjos Produtivos Locais são aglomerações territoriais de agentes que apresentam 

vínculos, mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de 

empresas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de 

insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, 

entre outros – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem também diversas 

outras organizações públicas e privadas voltadas para formação e capacitação de recursos 

humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 

política, promoção e financiamento. (LASTRES; CASSIOLATO, 2003). 

 Experiências de APL de sucesso, como visto em distritos industriais da Itália e nos 

Estados Unidos (Califórnia), despertaram grande interesse de agentes públicos e privados, que 

passaram a observar mais cuidadosamente estas regiões, cuja característica marcante é a 

concentração de indústrias especializadas em uma determinada localidade (AMATO NETO; 

GARCIA, 2001; 2003).  

A partir deste crescente interesse, foi verificada a necessidade de melhor compreensão 

deste modelo de organização industrial e como ele pode contribuir para a competitividade das 

empresas. 

Particularmente de interesse nesse estudo, a indústria aeronáutica e sua cadeia de 

suprimentos passaram por uma profunda reformulação no mundo nas últimas décadas, parte 

pelo deslocamento para novos mercados, como Coréia do Sul, México, China e Índia, por meio 

de mecanismos como a compensação comercial (offset), parte pelo grande desafio que o 

negócio de aviação representa para as companhias aéreas, fortemente sujeito às variações no 

preço do petróleo. Além disto, clusters já consagrados têm um grande peso na economia das 

suas regiões e países, como exemplo pode-se mencionar o cluster aeroespacial de Toulouse, 

França. (PORTER, 2013). 
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 Ao mesmo tempo, o Brasil vivenciou o crescimento de uma das principais empresas 

aeronáuticas do mundo, a Embraer, e de toda cadeia de suprimentos e logística necessária para 

o seu desenvolvimento. Entretanto, o APL criado em torno da Embraer, em movimento 

contraditório a outras experiências internacionais, permaneceu restrito ao mercado brasileiro; 

ou seja, se manteve em torno da empresa-líder deste cluster, sem se aventurar em outros 

mercados, mesmo diante de uma crescente demanda no cenário externo, que poderia ser 

explorada. 

 

 

Figura 3: Um panorama da indústria aeroespacial mundial. 

Fonte: ICCAIA, 2015 

 

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sugere que a indústria 

aeroespacial continuará a crescer nos próximos 20 anos. Este dado, bastante positivo para os 

negócios do setor, impõe a necessidade da indústria brasileira se preparar para que possa 

almejar uma fatia deste crescimento. É nesse contexto que surge o objeto de pesquisa desse 

estudo como uma oportunidade: o entendimento dos determinantes para essa situação é 

fundamental no direcionamento de ações estratégicas para o desenvolvimento da indústria 
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aeronáutica no Brasil nos próximos anos, principalmente diante dos movimentos vistos nos 

últimos tempos, como a aquisição de parte das operações da canadense Bombardier, pela 

Airbus. Outro ponto aqui que torna imperativo é sobre o futuro da própria Embraer, uma gigante 

brasileira, mas um nanico no mercado mundial. No gráfico 3, pode-se ver que a Embraer ocupa 

a 28ª posição na lista das maiores companhias do setor aeroespacial, segundo ranking da revista 

especializada FLIGHT GLOBAL (2018). 

 

 

Gráfico 3: Maiores Empresas do Setor Aeroespacial. 

Fonte: Flight Global. 

 

 No Brasil, as importações de bens tecnológicos são para consumo interno em sua 

maioria, ao contrário de países com alta participação de retorno, onde as importações são 

utilizadas para agregar valor às exportações (CALLEGARI; 2016). E, apesar dos fatores 

macroeconômicos de nosso país, também há entraves logísticos que precisam ser resolvidos, 

para que se tenha um resultado favorável para o cluster brasileiro. 
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Figura 4: Organização com uma empresa controladora da cadeia. 

Fonte: Autor  

 

2.2 A VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Michael Porter (1989), com seu livro A Vantagem Competitiva das Nações, estabeleceu, 

através de estudos empíricos, aquilo que se tornou o modelo conhecido como Diamante de 

Porter, onde cada atividade econômica é vista como parte de um aglomerado de atividades e 

agentes e não isoladamente. Mesmo após duas décadas de sua publicação, o modelo de Porter 

continua válido e ainda reconhecido como o paradigma do tema, sendo ferramenta de extrema 

utilidade para se compreender a competitividade de um dado arranjo produtivo local, em um 

dado setor ou região. 
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A definição fornecida por Porter transmite a ideia de um cluster como uma evolução do 

conceito de distrito industrial, na medida em que as empresas envolvidas operam dentro da 

mesma cadeia de suprimentos e não dentro do mesmo setor. Por esse motivo, o grau geral de 

competição em um cluster é menor e a cooperação é maior quando comparada aos distritos 

industriais. De fato, a característica mais relevante dos clusters é a cooperação acentuada que 

ocorre entre seus componentes. 

O trabalho de Porter estabelece que a vantagem competitiva de indústrias de um dado 

país será maior quanto maior for o alinhamento destes setores com as forças do próprio país. É 

evidente que nem todas as empresas serão bem sucedidas, inclusive quanto maior o dinamismo 

econômico de um país, maior a chance de empresas surgirem e fracassarem, uma vez que 

recursos materiais e humanos são finitos. Porém, este ciclo virtuoso cria um ambiente de 

competição muito mais robusto quando se compara este mesmo país a outro, cuja economia 

seja mais restrita, segundo o Diamante de Porter. 

Fonte: A vantagem competitiva das nações, Porter, 1990 

 

Como pode-se ver na figura 5, os quatro lados do Diamante são constituídos por fatores 

interrelacionados e dois chamados de parâmetros exógenos:  

(i) condições de fatores; 

(ii) condições de demanda; 

(iii) elos para relacionar e auxiliar indústrias; 

(iv) estratégia das firmas, estrutura e competição; 

Figura 5: O Modelo Diamante de Porter, 1990 
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(v) governos; e 

(vi) oportunidade (ou acaso). 

 

 Condições de Fatores 

 

O modelo entende como condições de fatores os insumos necessários para qualquer 

indústria competir, como infraestrutura, mão de obra qualificada, recursos naturais e 

financeiros, além de pesquisa e desenvolvimento. Serão estes fatores essenciais para a criação 

de vantagem ou diferencial competitivo da firma. Porém, não são fatores inerentes a uma dada 

nação, mas sim desenvolvidos por ela. 

Há, segundo o modelo, uma diferenciação entre os fatores de produção. Porter 

estabelece que existem fatores básicos, ou recursos locais, ou ainda da terra, (como recursos 

minerais, água, disponibilidade de energia, clima) e recursos humanos (população, renda per 

capita, educação), chamados de fatores básicos. Além destes, existem os fatores avançados, 

ligados ao conhecimento, infraestrutura e capital. 

Porter ainda estabelece uma distinção entre fatores de condições entre recursos 

genéricos e especializados. Recursos especializados são definidos como mão de obra ultra 

qualificado em determinados assuntos, ou infraestrutura dedicada a um tipo de mercado, ou 

atuação em campo de conhecimento bastante específico. Já recursos genéricos são aqueles que 

não serão responsáveis por criar vantagem competitiva. 

A vantagem competitiva será tão maior quanto maior forem os níveis de desempenho 

destes fatores, assim como sua limitação acarretará limitação ao sucesso do arranjo, assim como 

se vê na teoria das restrições. Este princípio na gestão de cadeias de suprimentos é premissa 

para se trabalhar em colaboração, uma vez que o elo mais fraco sempre determinará o sucesso 

de todo o conjunto (GOLDRATT, 1991). 

Pode-se concluir deste conjunto a importância que se tem sobre o tema da inovação 

atualmente, pois será ela quem vai possibilitar o incremento destes fatores avançados. A gestão 

otimizada destes ativos, tangíveis ou intangíveis será determinante na criação da vantagem 

competitiva de um dado cluster. 
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 Condições de demanda 

 

A constante pressão por parte de clientes e consumidores, estabelece um alto grau de 

exigência sobre as operações, no que se refere a melhoria contínua, qualidade de produtos e 

serviços, em uma espiral ascendente que possibilita que as empresas atinjam padrões mais 

rigorosos e inovadores. Esta condição trará diferencial competitivo à firma. 

A demanda gerada inicialmente por consumidores locais, sendo estes sofisticados e 

exigentes, trata aos fornecedores locais maior chance de obter sucesso, neste modelo, uma vez 

que, estando melhor preparados e, em havendo a saturação do mercado local, a firma 

participante do cluster já observou a competição de seus clientes locais. Logo, é maior a 

probabilidade de que estas firmas estejam preparadas também para a competição externa. 

Aqui novamente pode-se observar a importância que a inovação exerce neste modelo, 

mas não apenas a inovação de produto ou serviço fim da empresa, mas também a inovação no 

que tange a gestão de custos e eficiência global sobre os aspectos relevantes do negócio. 

Logo, estes fatores serão geradores de vantagem competitiva e diferenciação desde que 

possam influenciar demandas de outras regiões, inclusive no exterior. Porter nos chama atenção 

para questões de mercado doméstico, que pode gerar um equilíbrio econômico, porém 

reduzindo o apetite pela exportação, que também poderá significar ganhos de escala.  

Estes pontos do Modelo de Diamante serão de extrema importância para o 

desenvolvimento deste Trabalho Aplicado, dada a necessidade de se explorar o assunto. 

 

 Setores correlatos e de apoio 

 

A presença de uma rede de firmas conectadas entre si por toda a cadeia de fornecimento 

é fator determinante para um ambiente de inovação. Estas empresas, responsáveis pelo 

abastecimento de material especializado com boa relação custo-benefício, também participam 

do ciclo de inovação. Logo, o grau desta conexão entre as empresas e os setores relacionados e 

de suporte é que determinará o nível de inovação que este cluster poderá atingir. Abordagens 

como troca de informações, processos de inovação, benchmarking, têm a capacidade de gerar 

um ganho para o conjunto da sociedade, uma vez que fornecedores se tornam mais fortes e 

clientes conseguem se beneficiar de preços menores, custos menores de armazenamento, 

estoque, naquilo que se convenciona chamar de custo total de propriedade (TCO). Há neste 

cenário um evidente benefício para o desenvolvimento econômico do setor, uma vez que se 
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estabelece um ambiente profícuo, através da potencialização de conhecimento cruzado. Neste 

conceito, o modelo que até então é local, torna-se mais competitivo quando comparado com 

seus oponentes estrangeiros. 

Além disto, a participação de firmas estrangeiras, internacionalmente competitivas, no 

cluster local, favorece novamente este cluster, uma vez que estas trazem inputs relevantes, como 

novos e mais altos padrões de eficiência, agilidade, gestão, antecipando tendências, que podem 

direcionar a estratégia destas empresas locais. 

 

 Estratégia, Estrutura e rivalidade entre as empresas 

 

O ambiente de competição entre as empresas é parte essencial do processo de 

sobrevivência de arranjos produtivos locais. Se não houver uma forte competição entre as 

empresas deste cluster, há risco maior de falência de seus participantes. Segundo Porter, a 

competição e a cooperação são fatores fundamentais. Ele afirma ainda que a rivalidade 

doméstica merece mais atenção que a rivalidade externa, pois esta tem impacto direto sobre o 

nível de inovação. 

O modo que esta competição é fomentada se dá através da melhoria da qualidade de 

produtos ou serviços, redução de custos, o que permite a introdução de novos processos na 

estrutura de produção. 

Neste conjunto conceitual, vale esclarecer que não apenas estes fatores apresentados por 

Porter são suficientes para a vantagem competitiva das firmas, mas o estabelecimento de 

políticas de Estado que favoreçam ou não o ambiente empresarial. Além deste, há que se 

considerar fatores de força maior, ou o imponderável, neste conjunto de fatores. Neste último, 

não há como haver controle direto da firma, a esta caberá apenas uma gestão eficiente para 

mitigação de impactos, além de possibilitar o surgimento de um novíssimo ambiente para a 

firma. 

Além de Porter, Schumpeter (1997) reforça o conceito de que a competição gera 

resultados benéficos, não apenas por levar inovação para as empresas, mas também na postura 

mais agressiva na adoção de estratégias e ações, num conjunto virtuoso que permitirá o sucesso 

da estratégia competitiva da firma. 
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 Governo 

 

Como os governos locais podem influenciar um dado arranjo produtivo se apresentam 

em vários aspectos, não apenas de infraestrutura, mas também sobre a formação de mão de obra 

qualificada, com ensino básico de qualidade, estabelecimento de centros de pesquisa e formação 

de mão de obra especializada, além de uma política industrial que favoreça e incentive o setor. 

Além desta capacidade, governos locais podem ser indutores de desenvolvimento, 

através de ação mais direta, que pode passar pela própria aquisição de bens e serviços. Este é 

outro papel que pode ser exercido pelo poder público. O melhor exemplo neste caso é a 

aquisição pela Força Aérea Brasileira dos primeiros modelos Bandeirante, da recém criada 

Empresa Brasileira de Aeronáutica, a EMBRAER. Esta compra foi determinante para que a 

empresa pudesse se estabelecer e, mais tarde, conseguir entrar no mercado norte-americano, 

com o mesmo produto, agora já maduro e testado. 

Governos possuem inúmeras formas de influenciar como as firmas são criadas, 

organizadas, como estas gerenciam suas metas e como competem. Isto não significa um modelo 

estatal, mas sim a possiblidade de que a estratégia seja vista de forma macro. Enfim, é 

fundamental a presença do governo no processo de desenvolvimento de clusters, para que este 

possa fomentar, não apenas a Educação, mas também servir de agente de mudanças no cenário 

local. 

Neste Modelo Diamante, o Governo não é especificamente um dos lados, e sim um fator 

de influência para os demais vértices, impactando assim as firmas, pelas políticas industriais ou 

tributárias que sejam implementadas. 

 

 Oportunidade (Ou Acaso) 

 

Oportunidades, ou o acaso, são os acontecimentos divergentes do cenário estabelecido 

inicialmente, que incorrem em incertezas e são trazidos por surpresas não controladas, portanto, 

pelas empresas. (NATÁRIO NETO, 2006). Ainda segundo Porter (2009), estas oportunidades 

são fatos que fogem do alcance das empresas, como exemplo, guerras, pandemias, bloqueios 

ou embargos comerciais, que impactam na sua capacidade competitiva. Em um ambiente 

controlado este acaso poderá ser descartado. 
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Neste exato momento em que este estudo é realizado, um forte fenômeno do acaso 

assola a economia mundial, fruto de uma pandemia. É o acaso atuando no cenário econômico 

e, certamente, oportunidades surgirão deste momento. 

 

2.3 SUPPLY CHAIN E O CLUSTER AEROESPACIAL 

 

A indústria, em diversos setores e mercados, busca se organizar em grupos, 

aglomerados, ou cadeias, conhecidos como Arranjos Produtivos Locais (APL), ou clusters, a 

fim de buscarem vantagens competitivas por meio da colaboração entre elas, quer seja nos 

aspectos tecnológicos, quer seja no compartilhamento de matéria-prima, mão-de-obra e acesso 

a mercados. Estes fatores se mostram como grande potencializador de mercados no mundo 

todo, em negócios que vão desde a indústria têxtil, na Turquia, a de flores, na Holanda, passando 

por vinhos, na Califórnia, e por tecnologia no Vale do Silício (MANZINI; DI SERIO, 2017). 

As cadeias de fornecimento do setor aeroespacial são bastante complexas, em aspectos 

como acesso à tecnologia, ciclos longos de desenvolvimento de produto e necessidade intensa 

de mão-de-obra altamente qualificada, além do longo prazo de retorno dos investimentos, 

normalmente de vulto. Fazer a gestão desta cadeia traz grandes desafios logísticos, ainda mais 

quando se leva em consideração que o trânsito de material entre hemisfério sul e norte é intenso, 

com custo significativo e impacto direto no resultado do negócio.  

 Neste Trabalho Aplicado, será utilizada a seguinte definição de Supply Chain 

Management (LEMAY et al, 2017): 

“A gestão da cadeia de suprimentos é o projeto e a coordenação de uma 

rede através da qual organizações e indivíduos obtêm, usam, entregam 

e descartam bens materiais; adquirir e distribuir serviços; e 

disponibilizar suas ofertas para mercados e clientes.” 

 Aumentar os resultados, enquanto se reduz os gastos operacionais (GOLDRATT, 1991) 

deverá ser um objetivo primário das organizações. Neste contexto, a criação de clusters explica 

a vantagem que aglomerado terá para atender da forma mais eficiente sua empresa-mãe quando 

este for o caso. 

 A industrialização tem sido historicamente um impulsionador significativo do 

crescimento econômico e da modernização. Manteve a sua importância para países em 

desenvolvimento e países com economias em transição até os dias atuais, fornecendo-lhes os 

principais meios para aumentar sua produtividade de fatores (HOBOHM, 2013). 
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 Na cadeia de fornecimento, os principais compradores exercem intenso controle formal 

e informal sobre os fornecedores de nível inferior. Assim, projetos colaborativos associam 

empresas que são clientes ou fornecedores, ou seja, controladores versus controlados: nessa 

situação, os mecanismos de controle utilizados na estrutura da cadeia de suprimentos e mais 

geralmente o compartilhamento de recursos cognitivos e ferramentas regulatórias (proximidade 

organizacional) influenciam sobre os controles exercidos em projetos colaborativos. (LEVY; 

TALBOT, 2015). 

 As cadeias de suprimentos do setor aeroespacial são complexas redes de empresas 

globais, onde muitos players atuam em variadas regiões, mundialmente. Sendo assim, o modelo 

tradicional de Supply Chain Management (SCM), que ora tinha foco no produto just-in-time, 

com controle total de prazos, custos e escopo, não é condição suficiente para que este complexo 

emaranhado seja bem-sucedido. Além do que, como ciclos de desenvolvimento são longos e 

demandam grandes quantias em investimentos, a saúde e capacidade financeira é condição 

básica de operação neste mercado. 

A indústria aeronáutica brasileira está entre as maiores do mundo, sendo a Embraer a 

terceira maior fabricante de aeronaves há cerca de mais de dez anos. A linha de aviões 

executivos, iniciada em 2001, com o lançamento de modelo Legacy600, tem atualmente um 

portfólio quase completo de modelos, onde a Embraer é líder (EMBRAER, 2018). 

 

2.4 A INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA 

 

A indústria aeronáutica brasileira talvez lançou suas primeiras asas através do inventor 

Alberto Santos Dumont, com seu voo, em 1906, em Paris, França. Iniciava-se então uma 

jornada que persiste até hoje: as nações que dominam o desenvolvimento de aeronaves. 

Eu, que tenho algo de sonhador, nunca imaginei o que tive ocasião de 

observar, quando visitei uma enorme fábrica nos EUA. Vi milhares de 

hábeis mecânicos ocupados na construção de aeroplanos, produzindo 

diariamente de 12 a 18. Quando o Congresso Americano acaba de 

ordenar a construção de 22.000 dessas máquinas, nós, aqui, não 

encaramos ainda esse problema com a atenção que merece. É tempo, 

talvez, de se instalar uma escola de verdade em um campo adequado... 

Os alunos precisam dormir junto à Escola, ainda que para isso seja 

necessário fazer instalações adequadas... Penso que, sob todos os pontos 
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de vista, é preferível trazer professores da Europa e dos EUA, em vez 

de para lá enviar alunos. (SANTOS DUMONT, 2009). 

 

Dando sequência a esta jornada, o alicerce da indústria ganhou estacas vigorosas com a 

criação do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), na década de 1950, baseado nas 

observações de seu fundador, Casimiro Montenegro Filho, que teve a oportunidade de, anos 

mais cedo, visitar o Massachussets Institute of Technology (MIT) e retornou para o Brasil com 

o fiel propósito de lançar aqui um empreendimento educacional como aquele que viu. Para se 

analisar alguns marcos desta indústria, vale um breve histórico: 

▪ 1946, quando o plano Smith-Montenegro determinou as linhas de ação da FAB no 

sentido de se criar uma formação educacional para suportar o que seria o início de 

uma indústria nacional, com a criação do CTA; 

▪ 1950, fundação do ITA, com o objetivo de formar mão de obra especializada na área 

de aeronáutica; 

▪ 1968, com o primeiro voo do turbo-hélice EMB-110, Bandeirante, o primeiro avião 

produzido no país; 

▪ 1969, criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica, EMBRAER, liderada pelo 

Engenheiro Ozires Silva, feito que iniciou o processo de globalização da empresa, 

com abertura de mercados até então bastante restritos, como o norte-americano; 

▪ década de 1990, com a privatização da Embraer e o início de uma visão empresarial 

mais alinhada com a economia de mercado; 

▪ 1995, com o lançamento do programa ERJ, em um modelo de parceria empresarial, 

onde várias empresas do setor se tornaram parceiros de risco no desenvolvimento e 

comercialização do projeto – a família de aviões vendeu mais de 1.000 aeronaves; 

▪ 2000, com o lançamento da nova família E-Jets, composta por quatro versões de 

aviões comerciais e executivos, na faixa de 70 a 100 assentos, e que colocou a 

Embraer em um posição de liderança absoluta, possuindo, então mais de 50% de 

participação de mercado no segmento, em uma competição voraz com a canadense 

Bombardier e que, além disto, acabou encerrando antecipadamente o modelo 728, 

da empresa alemã Fairchild Dornier, em 2002. 

 

Para iniciar suas atividades, a Embraer contou com importante alinhamento de alguns 

fatores: (i) um grupo de pessoas idealistas, com boa formação em aeronáutica e com foco no 

mercado; (ii) apoio governamental para iniciar a empresa como estatal; (iii) contratos com a 
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FAB no valor de aproximadamente US$ 1,2 bilhão (Bandeirante e Xavante); e (iv) transferência 

de tecnologia da empresa italiana Aermachi (proprietária do projeto Xavante, fabricado no 

Brasil sob licença) para fabricação em série (RODENGEN, 2009). E o fato de se ter um aporte 

governamental no setor pode ser observado como importante indutor do desenvolvimento de 

uma indústria que hoje movimenta grande valor para a balança comercial brasileira, além de 

trazer importante impulso tecnológico para o país. Este é um dos efeitos que se pode observar 

na criação de clusters pelo mundo, e ainda hoje é um movimento realizado por vários países na 

iniciativa de se fomentar a indústria aeronáutica. 

A política industrial é “um mecanismo de coordenação de ações estratégicas do governo 

e das empresas voltado para o desenvolvimento de atividades indutoras de mudanças 

tecnológicas ou para a solução de problemas identificados pelo setor produtivo da economia”. 

(SUZIGAN; FURTADO; 2006). Pensar e planejar esta política é papel do Estado, mas questão 

de sobrevivência para as empresas locais, através de ganhos de produtividade e 

competitividade. E o caso descrito aqui é um exemplo que pode servir de referência para a 

atuação do governo brasileiro. 

Fonte: Embraer (divulgação) 

 

 

Figura 6: Foto Modelo Embraer ERJ145XR. 
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 O Perfil Econômico da Indústria Brasileira 

 

O Brasil possui uma democracia estável, a despeito de uma economia que vem sofrendo com 

muitas oscilações, nas últimas décadas. A indústria brasileira vem perdendo espaço no mundo. 

Parte do bloco econômico conhecido como Mercosul, o país tem acordos comerciais de pouca 

relevância e ainda possui uma economia bastante fechada, comparada aos países desenvolvidos, 

ou mesmo com alguns comparativos emergentes. O PIB brasileiro encerrou o ano de 2019 em 

1,1%, valor idêntico ao observado no ano anterior. 

 

Fonte: IBGE (2020) 

 

A participação do Brasil na produção industrial mundial caiu para 2,1% em 2019, sendo 

próxima a 3,1% em 1995. Mesmo assim, a indústria responde por 70,1% das exportações de 

bens e serviços. Em 2005, esta participação era de quase 80%. Quase 21% do PIB brasileiro 

vem da indústria, 21% dos empregos formais e aproximadamente 33% dos tributos arrecadados 

(Perfil da Indústria Brasileira, CNI). Os três principais destinos da produção industrial brasileira 

são China, EUA e Argentina. 

 

Gráfico 4: Produto Interno Bruto do Brasil. 
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Fonte: IBGE (2019) 

 

 O setor aeronáutico responde por 5,7% dos produtos industrializados exportados pelo 

Brasil, ocupando a 5ª posição no ranking dos principais produtos, atrás de celulose, açúcar de 

cana, semimanufaturados de aço e ferro, automóveis de passageiros. 

 A mão de obra brasileira ocupa uma posição bastante enfraquecida frente a outros 

países, com custos relativamente altos, em oposição a sua qualificação. Taxa de desemprego 

encerrou 2019 com média em torno de 11,9%, uma melhora com relação ao ano de 2018, mas 

ainda alto se comparado com níveis observados em meados da década de 2010. Em 2014, este 

índice apresentou média de 6,8%, recorde para o século XXI. 

 O índice de produtividade do trabalho apresentou queda de 20% entre 2000 e 2018, 

conforme estudos da Confederação Nacional da Indústria. Os investimentos em Pesquisa e 

Gráfico 5: Destino das Exportações Industriais do Brasil. 
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Desenvolvimento (P&D) da indústria correspondem a 72,2% de todo investimento empresarial. 

(CNI, 2020). 

Fonte: ME,  

 

O que se observa neste caso é uma clara dicotomia entre a importância e atenção que o 

setor industrial recebe e a sua efetiva participação nos investimentos em áreas que têm impacto 

direto na balança de resultados do Brasil. O Brasil figura na 124ª posição no ranking que mede 

a facilidade para fazer negócios do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2020), atrás de países 

como Zâmbia, Kuwait ou Uzbequistão. Definitivamente, há um longo caminho para se  

construir uma força competitiva decorrente das Condições de Fatores do diamante de Porter. 

As mudanças na regulamentação do mercado de trabalho afetam as taxas de desemprego 

e participação da força de trabalho. A regulamentação do mercado de trabalho também 

determina a produtividade. Quando definidos acima do salário de equilíbrio do mercado, os 

salários mínimos aumentam o desemprego em mercados competitivos. Usando dados para 

2001–09, Jales (2018) considera que a introdução de um salário mínimo no Brasil está associada 

a um aumento de 39% no emprego informal. (DOING BUSINESS, 2020).  

Além disto, o país está na 104ª posição quando é analisada a questão de acesso a crédito, 

o que é fundamental na indústria de longo prazo como é a aeroespacial. Ainda neste último 

Figura 7: Peso relativo das exportações de cada setor (2019). 
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relatório do Banco Mundial, o único ponto positivo apontado na busca da eficiência do 

ambiente de negócios, figura a redução de custos para obtenção de certificados digitais. 

Sendo assim, o cenário de competitividade brasileira, frente aos 190 países observados 

pelo Banco Mundial, é bastante fraco ainda, quando é comparado seu PIB relativamente a estas 

outras nações. E este fator não pode ser negligenciado quando da avalição do cluster, 

principalmente pela visão do Diamante de Porter. 

Empresas podem cooperar entre si de duas formas, basicamente: (i) horizontal: realizada 

quando acordos de longo prazo são estabelecidos entre as empresas de um mesmo setor – 

conhecidas como “alianças estratégicas”; (ii) vertical: realizada com o princípio básico de uma 

cadeia de fornecimento – desde os clientes, rede de distribuição, fabricantes, até fornecedores 

de base. 

O modelo de cluster desenvolvido no Brasil se enquadra no modelo horizontal, com 

uma grande empresa lançadora, no caso a Embraer, e suas empresas satélites. 

O desequilíbrio econômico evidenciado na relação entre os fornecedores locais 

brasileiros e a empresa-central traz muitos desafios e também limitações para que este setor se 

desenvolva de maneira independente, no sentido benéfico, ou seja, há que se ter uma empresa 

geradora de negócios, mas os dependentes precisar ter uma musculatura mínima suficiente para 

suportar os solavancos que a empresa-central possa apresentar. 

Esta mesma enfrentando sua própria competição em um ambiente cujo investimento de 

capital é intensivo, com projetos com grande prazo de maturação, em geral de 5 a 7 anos de 

desenvolvimento do produto até o início de sua comercialização. 

Os ciclos de contração e expansão do mercado de aviação são fortemente 

correlacionados aos ciclos econômicos de crescimento e, nesse sentido, enfrenta problemas nas 

épocas em que a economia, seja ela local ou global, entre em ciclo de retração.Associado a este 

cenário, segundo a Delloite (2019), ainda existe a  crescente movimentação da indústria militar 

de defesa e segurança, cujo investimento estimado para 2023 monta da ordem de US$2,3 

trilhões (DELLOITE, 2019). 
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2.5 APEX-BRASIL 

 

Inicialmente criada pelo governo federal como uma gerência especial do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no final da década de 1990, em 

2003, Agência de Promoção as Exportações (Apex-Brasil) é hoje uma entidade de direito 

privado. 

Com a missão de “Promover as exportações, a internacionalização das empresas 

brasileiras e os investimentos estrangeiros diretos, em apoio às políticas e estratégias públicas 

nacionais, a fim de contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira” (APEX-

BRASIL, 2020), atualmente é subordinada ao Ministério da Economia e tem como meta, para 

2023, ser “reconhecida como a melhor agência de promoção de exportações, de 

internacionalização e de investimentos”. 

Seguindo o mesmo modelo de outros países, Apex-Brasil tem em sua lista de ações a 

organização de missões empresariais ao exterior para prospecção de novos mercados, 

coordenação de rodadas de negócios, envolvendo empresas nacionais e internacionais, além de 

outra ações que promovam o Brasil no exterior, além de apoiar a participação de companhias 

brasileiras em feiras setoriais no exterior. 

Conforme suas diretrizes de atuação, a Apex-Brasil atua de diversas formas nestes 

processos (APEX-BRASIL, 2020): 

(i) Inteligência de Mercado 

Estudos e análises de mercados que visam orientar as empresas e os parceiros 

em relação às melhores oportunidades para os seus negócios internacionais; 

(ii) Qualificação Empresarial 

Capacitação, consultoria e assessoria oferecidas com o objetivo de 

incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas 

empresas, preparando-as para os desafios do mercado internacional; 

(iii) Estratégia para Internacionalização 

Conjunto de serviços que visa orientar empresas e parceiros na definição de 

estratégias para inserção e avanço no processo de internacionalização; 

(iv) Promoção de Negócios e Imagem 

Ações que têm como objetivo facilitar o acesso das empresas brasileiras aos 

mercados internacionais, diversificar os destinos das exportações brasileiras e 

melhorar a percepção internacional acerca das empresas, dos produtos e dos 

serviços brasileiros. Os serviços dessa categoria possibilitam aos empresários 

o contato direto com parceiros de negócios internacionais, que auxiliam na 
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inserção ativa e competitiva das empresas nacionais nos mercados 

estrangeiros; 

(v) Atração de Investimento 

Ações para promover e facilitar a atração de investimentos estrangeiros diretos 

(IED) com o objetivo de melhorar a imagem do Brasil como um mercado 

atrativo para aportes de capital estrangeiro, promovendo o desenvolvimento e 

a competitividade do país. Ademais, as ações de atração de investimentos 

visam induzir a transferência de tecnologias inovadoras para empresas 

brasileiras. 

Há muitas iniciativas da Apex-Brasil com o Cluster Aeroespacial e Defesa, 

principalmente nas ações de missões estrangeiras no Brasil e participação em feiras setoriais no 

exterior. O convênio entre a Apex-Brasil e o Cluster Aeroespacial foi estabelecido em 2008, 

com a participação inicial de nove empresas. Atualmente este convênio vigente atende mais de 

40 empresas. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia de pesquisa a ser aplicada neste estudo. 

Na figura 8, mostra-se cada etapa deste processo, desde a definição do objetivo da pesquisa até 

a aplicação das entrevistas. 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

Figura 8: Sequência do Processo de Entrevistas 



46 

 

 
 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um Estudo de Caso qualitativo, com caráter exploratório e descritivo, a 

respeito do cluster aeroespacial brasileiro sobre a perspectiva de documentos analisados e de 

entrevistas realizadas com proprietários de importantes empresas pertencentes a esse cluster. 

O estudo do tipo qualitativo busca entender os significados atribuídos pelos indivíduos 

a determinado contexto humano ou social. (CRESWELL, 2010). 

O delineamento descritivo foi utilizado porque atende a perspectiva do estudo em 

demonstrar o contexto de determinada realidade (nessa pesquisa delimitada pelo cluster 

aeroespacial brasileiro), e por buscar entender as relações entre os construtos envolvidos no 

fenômeno em questão (ACEVEDO; NOHARA, 2006). 

 A metodologia do Estudo de Caso Qualitativo foi escolhida por permitir a associação 

de métodos de coleta de dados por contemplar desde as técnicas de coleta até a análise final do 

relatório. Estudos de caso consideram, além do contexto situacional, o histórico da realidade do 

objeto do estudo e de sua individualidade e particularidades. Ele possibilita a compreensão de 

relações estruturais e subjetivas, ao permitir um exame detalhado das relações e das 

experiências e, principalmente, por evidenciar o rumo de um processo em andamento e a 

maneira de interpretá-lo, concedendo a possibilidade do exercício comparativo entre espaços 

distintos (MINAYO, 2006). 

O estudo de caso é uma investigação prática aplicada a um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos e pretende-se analisar uma situação tecnicamente única em que 

haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se 

em várias fontes de evidência, além do prévio estabelecimento de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise dos dados (YIN, 2005). Através deste método, pretende-se entender 

qual a percepção dos representantes das empresas do cluster, visto que esta é uma fonte rica de 

informações para guiar o autor na resposta à pergunta de pesquisa. 
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3.2 ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

No desenvolvimento deste processo de pesquisa, a figura 8 apresenta o fluxograma 

utilizado para este fim. As quatro etapas descritas abaixo foram seguidas com o intuito de se 

chegar ao objetivo final da pesquisa. 

Fonte: Autor 

 

 Levantamento da Literatura 

 

No processo de estudo sobre os cluster aeronáuticos, diversos documentos sem teor acadêmico 

(gray literature) também foram analisados e revisados. Nesta seção, serão listados os 

documentos analisados de interesse para a construção da pesquisa: 

Documento Editora 
Ano 

Publicação 

Global Aerospace and Defense Industry Outlook Deloitte 2020 

Doing Business WB 2020 

Aerospace Manufacturing Attractiveness Rankings PWC 2019 

Facts & Figures – Us Aerospace & Defense AIA 2019 

Figura 9: Figura 8: Estrutura e Desenvolvimento da Pesquisa. 
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Facts & Figures – Us Aerospace & Defense AIA 2019 

Aerospace Cluster In The Toulouse Region HBR 2013 

Air Travel Frequency IATA 2019 

Commercial Market Outlook Embraer 2019 

Aerospace Cluster In Washington State ASC 2017 

Aerospace Clusters Australian Cluster 2016 

Global Market Forecast Airbus 2019 

Coomercial Market Outlook Boeing 2019 

O Apoio ao Desenvolvimento 

do Setor de Aeroespaço e 

Defesa 

BNDES 2017 

Embraer e Boeing Vis-À-Vis 

Airbus e Bombardier 
BNDES 2018 

China’s Advancing Aerospace Industry RAND 2012 

Governance and Upgrading: Industrial Cluster and GVC IDS 2000 

Clusters e Política Industrial SPI 2015 

TOP100 Flight Global 2018 

Global Aerospace and Defense Industry Outlook Deloitte 2019 

How to Grow an Aerospace Cluster Conway Data 2015 

The Economics of Aerospace ATI 2017 

Methodology report for the European Panorama of Clusters EC 2020 

The Global Competitiveness Report WEF 2019 

WATS - World Air Transport Statistics IATA 2020 

Tabela 1: Documentos listados para o aprofundamento na pesquisa 

Fonte: Produção do autor, 2020. 

 

 Entrevistas Abertas 

 

Na pesquisa qualitativa há aceitação explícita da influência de crenças e valores sobre a 

teoria, sobre a escolha de tópicos de pesquisa, sobre o método e sobre a interpretação de 

resultados (GUNTHER, 2006). Com este viés imposto pelo método, o questionário elaborado 

para a realização das entrevistas buscou, antes de tudo, dar liberdade para que os agentes 

entrevistados pudessem propor sua visão sobre os temas abordados, para posterior interpretação 

destes depoimentos. A série de perguntas foi elaborada baseada no Modelo Diamante 

desenvolvido pelo Professor Michael Porter, para avaliar forças, fraquezas, e limitações do 

cluster aeroespacial brasileiro. Seguindo esse modelo, foram elaboradas perguntas abertas, 
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abordando os quatro determinantes, além dos dois fatores de influência. Como visto no capítulo 

2, o modelo de Diamante de Porter aborda, em quatro dimensões, os fatores e aspectos que são 

relevantes para o estabelecimento de um cluster bem sucedido. 

Como etapa de validação do questionário preparado, foram feitas duas entrevistas para 

a validação do questionário elaborado, de acordo com as premissas do modelo Diamante de 

Porter, que não foram utilizadas para a análise dessa pesquisa. Todas as entrevistas foram 

realizadas com empresários donos de seus negócios, por meio de videoconferência em sistema 

de comunicação online, com envio prévio do questionário, para melhor ambientação dos 

entrevistados. Deste modo, as entrevistas foram gravadas, com posterior transcrição para que a 

análise fosse realizada. O Apêndice 1 apresenta o roteiro da entrevista realizada. Os 

participantes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido concordando em participar 

da pesquisa. 

Além disto, o processo de seleção das empresas que tiveram seus proprietários 

entrevistados levou em consideração: (i) porte e quantidade de empregados; (ii) tipo de negócio, 

ou ramo de atuação; (iii) tipo, ou nível, de especialização; e (iv) participação ou não como 

membro associado do cluster. 

O quadro a seguir apresenta as características dos participantes e das empresas 

envolvidas nas entrevistas: 

 

EMPRESA NICHO 

TEMPO 

DE 

EMPRESA 

(anos) 

EXPORTAÇÃO 

(% faturamento) 

COOPERAÇÃO COM 

INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO 

A USINAGEM 20 0% Baixa 

B ESTAMPARIA E MONTAGEM 22 5% Baixa 

C ENGENHARIA E MONTAGEM 12 0 Baixa 

D INTERIORES DE AERONAVES 20 0% Baixa 

E MATERIAL COMPOSTO 26 0% Média 

F MATERIAL COMPOSTO 24 20% Média 

G 
MONTAGEM DE GABARITOS 

E PLATAFORMAS 
20 0% Baixa 

H ENGENHARIA 5 33% Alta 

I NEGÓCIOS 12 NA NA 

Tabela 2: Perfil dos Participantes da Pesquisa 

Fonte: Produção do autor, 2020. 
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Neste sentido, foram selecionadas empresas de número de funcionários variados, com 

menos de 20 até empresas com mais de 200. No ramo de atuação, tem-se empresas de 

manufatura clássica, como usinagem, tecelagem, material composto e até empresas da área de 

serviços de consultoria, com altíssimo nível de especialização. Todos os entrevistados são 

proprietários do negócio e nenhuma das empresas possui administração independente. Algumas 

têm clientes no exterior, outras nunca exportaram. 

 

 Análise de documentos e informações coletadas 

 

O método da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) foi selecionado para a interpretação 

das transcrições das entrevistas e dos documentos selecionados. Ele consiste em leituras 

sucessivas e sistemáticas do material em busca de pontos de convergência para a constituição 

das unidades de análise. O método propõe três fases momentos analíticos: 

(i) Pré-Análise – etapa de organização do material recolhido, representado pelas 

transcrições das gravações e pelos documentos selecionados. Nessa fase, se constrói o 

corpus inicial de análise pelo esgotamento da totalidade da informação (exaustividade); 

pela busca da representatividade das declarações; pela determinação de cada grupo de 

análise para o conjunto de dados (homogeneidade); e pela adaptação dos dados aos 

objetivos da pesquisa; 

(ii) Exploração do material – por meio das técnicas de seleção, enumeração, classificação e 

agregação que se determinou as unidades de codificação da pesquisa; e 

(iii)Tratamento dos resultados – fase final da análise de conteúdo onde se verifica a 

inferência e a interpretação para a construção final da categoria analítica. O Apêndice 2 

apresenta uma análise realizada como exemplo. 

 

4. ESTUDO DE CASO: CLUSTER AERONÁUTICO BRASILEIRO E CLUSTERS DE 

REFERÊNCIA 

 

Os resultados para discussão nessa pesquisa serão apresentados em três subseções: a 

primeira abordará o cluster aeronáutico brasileiro de acordo com a análise dos documentos 

levantados; a segunda apresentará os cluster de referência para a comparação com o cluster 

brasileiro; e a terceira demonstrará o cluster brasileiro a partir da visão dos empresários do 

setor. 
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O estudo de caso é uma investigação prática aplicada a um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto de vida, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos e pretende-se analisar uma situação tecnicamente única em que 

haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se 

em várias fontes de evidência, além do prévio estabelecimento de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise dos dados (YIN, 2005). 

 

4.1 O CLUSTER AERONÁUTICO BRASILEIRO 

 

Nesta seção, o será abordado o Cluster Aeronáutico Brasileiro, como uma instituição 

criada e formalmente reconhecida pelos órgãos governamentais federal e estadual. Será feita 

revisão de sua origem e criação, a base da sua formação, na década de 1950 e o atual modelo 

de gestão e governança que este apresenta, além das parcerias vigentes.  

 

 Formação e Origem 

 

No caso estudado aqui, o embrião do cluster aeroespacial surgiu pela criação do CTA, 

na década de 1940, ganhou força com a criação do ITA, em 1950, mas tomou impulso decisivo 

com a criação da EMBRAER, há 50 anos, em 1969. 

Quando se aborda o assunto educação aeronáutica, é imprescindível passar pelo ITA, 

escola fundada na década de 1950. Graças ao instituto, a base de conhecimento técnico 

necessária para a formação de uma indústria aeronáutica nacional pudesse ser criada. A sua 

oferta exaustiva de mão de obra altamente qualificada propiciou o fornecimento de engenheiros 

capacitados para não apenas criar a EMBRAER, mas também para mantê-la sólida e 

estruturada, até o surgimento de novos centros de formação, como a UFMG, EESC-USP, 

UFSCAR, UNIFEI, entre outras, locais ou mais afastadas do centro de São José dos Campos, 

no interior de São Paulo. 

Desde sua fundação, o ITA já formou mais de 6.000 engenheiros, voltados para as áreas 

de aeronáutica (ITA, 2020). 

 Deste modo, o Brasil passou a fazer parte de um seleto grupo de países que possuem a 

capacidade principal de cumprir com todas as fases de desenvolvimento de aviões, desde a 

concepção do design, até a comercialização de peças e equipamentos, passando pela manufatura 
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e fabricação das aeronaves. E pode-se aqui, evidenciar ingredientes que caracterizam o cluster 

aeroespacial: indústria, demanda, políticas públicas, agentes público-privados. 

 Tal fenômeno foi observado não apenas no Brasil, mas em diversos países, como África 

do Sul, Índia, China, entre outros. Porém, poucos casos apresentam a longevidade e o sucesso 

demonstrados no caso Brasil. 

 Porém, quando se compara o desempenho e a competitividade da indústria aeroespacial 

brasileira frente a alguns destes outros países, percebe-se que o mesmo governo que 

impulsionou a indústria décadas atrás, não foi suficientemente capaz de criar um ambiente 

competitivo que pudesse favorecer nossa indústria em outros mercados internacionais. O 

sucesso vislumbrado pela Embraer no mercado de aviões é inequívoco, porém a pujança 

observada nesta não pode ser observado na indústria em geral, principalmente pelas MPME que 

a circundam. A taxa de sucesso destas no mercado internacional é bastante tímida, com poucos 

exemplos de sucesso, além de alguns terem sucesso bastante fugaz. 

As mudanças que ocorrem atualmente, de forma ativa, tornam o ambiente empresarial 

bastante complexo, criando necessidades permanente de transformações às organizações, a fim 

de se adaptarem ao mercado, em busca do sucesso. 

Essa competição crescente favorece a busca por resultados cada vez mais expressivos, 

onde as empresas passam a adotar estratégias, que vão desde inovações em produtos, serviços 

ou processos, até o estabelecimento de parcerias com clientes, concorrentes e fornecedores, 

com o objetivo de obter melhores condições de negociação e competitividade no mercado. 

 

 A Criação do Cluster Aeroespacial 

 

As associações locais no Brasil, comumente buscam satisfazer algumas necessidades 

comuns a um subconjunto de empresas e o termo Instituição para Colaboração (IFC) é usado 

para nomear essas associações de apoio. Elas podem assumir forma variadas, como 

organizações privadas, órgãos públicos ou associações industriais (CARPINETTI; LIMA, 

2013). 

O “Cluster Aeroespacial e Defesa” ou “Brazilian Aerospace Cluster” é a entidade que 

trata da governança do APL Aeroespacial, que por sua vez é reconhecido pelos governos do 

Estado de São Paulo e Federal. Sendo estabelecido como uma inciativa da prefeitura municipal 

da cidade de São José dos Campos, possui uma governança própria, com representantes da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, CECOMPI, SEBRAE Escritório Regional, 
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CIESP e FIESP. Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil) e a Agência para o desenvolvimento da indústria no Brasil 

(ABDI), o cluster tem ações voltadas, principalmente, para: 

(i) desenvolver a capacidade de exportação de seus associados nos últimos anos, 

através do fomento de tecnologias; 

(ii) facilitar e apoiar linhas de crédito e financiamento para as empresas do setor; 

(iii) incentivar a participação destes em feiras internacionais, quer seja em outros 

países, quer seja trazendo players estrangeiros para feiras locais; 

(iv) incentivar o aumento da produtividade das empresas, através do apoio com 

empresas de consultoria, em áreas como gestão tributária, gestão empresarial; 

(v) ações de melhoria contínua; e 

(vi) obtenção de certificações de reconhecimento internacional, fatores essenciais 

para atuação em mercados internacionais. 

 

O cluster possui, atualmente, mais de 100 empresas associadas, que geram 

aproximadamente 15.000 empregos diretos. Tome-se como exemplo a empresa Advanced 

Business Events (ABE), que tem trazido para o Brasil a Aerospace Meetings Brazil, uma feira 

cujo formato business-to-business (B2B) coloca empresas fornecedoras em contato direto com 

potenciais clientes de diversos países. O último evento trouxe delegações de mais de 15 países 

para o Brasil, incluindo Estados Unidos, França, Espanha, China, Canadá, Áustria e Suécia. 

Mais recentemente, a criação do Grupo de Alto Nível (GAN) Brasil-Suécia em 

Aeronáutica, deu novo impulso ao fortalecimento da posição brasileira como um player 

importante no cenário aeronáutico global. Este GAN foi criado durante a reunião da Comissão 

Mista de Cooperação Econômica, Comercial e Tecnológica, ocorrida em maio de 2015. O 

Grupo é coordenado pelo Secretário Executivo do ME e pelo State Secretary do Ministry of 

Enterprise and Innovation da Suécia (ME, 2020). 

A criação deste grupo foi efeito pela aproximação das duas nações, resultado da 

aquisição dos caças suecos Gripen NG, pela Força Aérea Brasileira. Um ponto de vantagem 

competitiva neste caso trata-se da importante cooperação e transferência de tecnologia para a 

indústria brasileira, além de impulso para a indústria nacional de aeropeças, que vê nesta 

parceria uma oportunidade de expandir seus negócios com a empresa SAAB, líder do consórcio 

(ME, 2020). 
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Por outro lado, o cluster tem pouco escopo de ação para lidar com essas ocorrências, 

pois elas são dificilmente reversíveis no curto prazo e impulsionadas por forças de mercado e 

características internas da indústria aeroespacial. 

Finalmente, a desvantagem da crescente demanda mundial é que ela ainda é atraída 

principalmente pela Ásia: o desenvolvimento da indústria aeroespacial na China, Índia e outros 

tigres asiáticos provavelmente absorverá uma porção consistente da nova demanda, 

favorecendo os atores emergentes que estão geográfica e politicamente mais próximas desses 

mercados, às custas de aglomerados tradicionais como o Vale Aeroespacial. 

 

 Governança 

 

A governança setorial está associada com a coordenação das atividades entre agentes 

empresariais e está relacionada com a criação das condições necessárias para a gestão 

organizada das ações coletivas destes. Logo, pode ser resumida como o gerenciamento de 

processos compartilhados que envolvem decisões comuns acerca de políticas públicas e 

privadas pertencentes à dinâmica entre instituições, atores do APL e o governo (STOKER, 

1998). 

A atividade do cluster compreende níveis mais diversos de participação, tanto do 

governo, como das iniciativas privadas e da sociedade civil – associações comerciais, centros 

de pesquisa, incubadoras, ONG, etc., organizadas e envolvidas em atividades de coordenação 

junto às atividades locais (PUGA, 2003).  

A governança do cluster vem se desenvolvendo através dos diversos momentos deste 

processo evolutivo; em 2010, ganhou novo patamar, passando da fase de envolvimento das 

empresas, para o comprometimento destas, com o estabelecimento do conselho gestor do APL 

Aeroespacial, construção do planejamento estratégico e plano de ação consensual junto às 

empresas; consolidação do regimento interno exigindo algumas mudanças de visão, cultura e 

comportamento. Neste momento, já havia um plano efetivo, além de uma participação efetiva 

das empresas, inclusive a empresa-âncora, Embraer. 

 Há sem dúvida, um processo de maturação deste cluster que poderá trazer bons frutos 

no futuro, garantindo um presente sustentável. 
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4.2 OS CLUSTERS AERONÁUTICOS DE REFERÊNCIA 

 

 As unidades de análise desse estudo de caso que serão utilizadas como comparativos ao 

cluster aeroespacial brasileiro serão: (i) sul-coreano, (ii) chinês e (iii) indiano. 

Dentre os vários clusters aeroespaciais que se pode encontrar no mundo, o autor levou 

em consideração alguns fatores para a seleção destes: o primeiro fator é o interesse em explorar 

ações que estejam fora do eixo EUA-Europa que, sem dúvida, ainda é o grande vetor deste 

mercado, tanto sob aspecto comercial, quanto de tecnologia, e portanto, determinam os 

próximos passos. Além disto, dois dos escolhidos, China e Índia, ainda são vistos como 

iniciantes neste mercado, o que possibilita melhor comparação com o caso brasileiro. O caso 

sul-coreano é também bastante curioso, pois mostra como o investimento em educação é 

fundamental neste processo desenvolvimentista, com um caráter de perenidade. 

Mesmo sendo mais novos que o cluster brasileiro, os três casos já demonstram que serão 

competidores bastante fortes nos próximos anos, portanto, merecem a atenção do ponto de vista 

estratégico, para efeito de comparação ou até mesmo cooperação. 

 

 Cluster Aeroespacial Sul-Coreano 

 

 A Coréia do Sul é reconhecida, há muito tempo, como um dos mais impressionantes 

milagres econômicos na Ásia. Desde o final do conflito coreano, o país emergiu como uma 

potência industrial. Com destaque para as indústrias de construção naval, automóvel e 

eletrônica, a Coréia do Sul agora pretende estar entre os dez maiores fabricantes aeroespaciais.  

A constante tensão geopolítica na península coreana e a proximidade com a China, 

favoreceram o interesse dos EUA na região. Deste modo, grandes investimentos em operações 

aeroespaciais, mais ligadas a indústria de defesa, associadas a políticas educacionais muito 

robustas, tornaram a Coréia do Sul um player respeitável no mercado aeroespacial mundial, 

mesmo sem ainda não possuir uma indústria relevante. 

A indústria sul-coreana vem perseguindo uma ampla gama de projetos aeroespaciais, 

tanto civis quanto militares, como esforços de colaboração endógena ou internacional. Eles 

abrangem aviões comerciais de passageiros, treinadores e jatos leves de combate, helicópteros 

e veículos pilotados remotamente. 

Os principais conglomerados industriais do país, ou "chaebols", têm buscado, nas 

últimas décadas, se aproximar do setor aeroespacial. A Korean Air, principal empresa aérea da 
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Coréia do Sul, foi a primeira a se lançar na disputa pelo setor industrial, com criação de uma 

divisão aeroespacial em 1976. Foi seguida pela Samsung em 1977, Daewoo Heavy Industries 

(DHI) em 1984 e, mais recentemente, o Grupo Hyundai. 

Entre as principais ações de incentivo para a consolidação do seu cluster aeronáutico, 

pode-se citar: (i) remoção de entraves logísticos; (ii) participação em programas internacionais, 

através de acordos de cooperação e transferência de tecnologia; e (iii) aproximação com Boeing 

e Airbus. 

A pedra fundamental da ambição sul-coreana, se iniciou com uma colaboração 

estratégica com a China, em um esforço conjunto para o desenvolvimento de uma aeronave na 

faixa de 100 assentos. A joint venture proposta era parte integrante de um memorando de 

entendimento (MoU) mais abrangente, sobre cooperação industrial, assinado por Seul e Beijin, 

em meados da década de 1990. 

Fonte: https://www.koreaaero.com/english/product/productAll.asp 

 

Por questões de desentendimento sobre participação e liderança de cada país, o acordo 

foi encerrado, em 1995, sem que o objetivo principal fosse atingido, mas este fato acabou 

levando ao fomento ainda maior para o fortalecimento da indústria local. Outras iniciativas 

como esta foram estudadas com empresas como a holandesa Fokker e a sueca SAAB. 

A Korea Aerospace Industries (KAI), resultado de uma associação estratégica das 

gigantes Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries e Hyundai Space and Aircraft 

Company, surgiu no final da década de 1990 e tornou-se mais independente, com um forte 

Figura 10: Linha de Produtos da KAI 

https://www.koreaaero.com/english/product/productAll.asp
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incentivo governamental. A empresa possui em seu portfólio, aeronaves de asa fixa e rotativa, 

comerciais e militares, além de veículos lançadores de satélites e os próprios satélites. 

Novo impulso ao setor foi dado com a criação, em 2003, da Administração do Programa 

de Aquisição de Defesa (DAPA), com a missão de melhorar as capacidades de defesa do país, 

fornecendo suprimentos militares e fomentando a indústria de Defesa. Com o objetivo de 

estabelecer critérios claros de governança, transparência e eficiência, DAPA passou a ser um 

centro administrativo especializado em aquisição de defesa para realizar atividades 

relacionadas a negócios da área. 

Fonte:  http://www.dapa.go.kr/dapa_en/main.do 

 

De acordo com dados comerciais fornecidos pela Korea International Trade Association 

(KOTRA, 2018), a Coréia do Sul é o 11º maior mercado para exportações aeroespaciais dos 

EUA em 2018. Em 2018, o total de exportações aeroespaciais dos EUA para a Coréia 

ultrapassou US$ 3,34 bilhões (incluindo produtos aeroespaciais no setor de defesa). As vendas 

aeroespaciais dos EUA constituíram cerca de 69% do total de importações aeroespaciais da 

Figura 11: Princípio de Governança exercido pela DAPA 
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Coréia em 2018. Mais de 98% do total de importações aeroespaciais na Coréia são para 

aeronaves comerciais e de defesa e suas peças e componentes. Desse total, 71% das importações 

de aeronaves, peças e componentes da Coréia eram dos EUA em 2018. Por outro lado, as 

exportações da Coréia do Sul, no setor aeroespacial, somaram, em 2018, US$ 9,8 bilhões, ainda 

de acordo com a KOTRA. 

O setor aeroespacial ainda permanece uma atividade secundária quando comparado com 

os interesses industriais mais tradicionais dos chaebols. Atualmente, o setor aeroespacial 

responde por apenas 8,4% da produção industrial total. Porém, grandes OEM, como Boeing e 

Airbus, são grandes clientes das empresas locais, o que torna a indústria ainda mais promissora. 

 

 Cluster Aeroespacial Indiano 

 

A Índia está pronta para se tornar um grande mercado de aeronaves comerciais e de 

defesa. Com o aumento do tráfego de passageiros e os gastos militares e de defesa, a demanda 

por aeronaves deve aumentar. O setor registrou um crescimento anual de mais de 41% no 

tráfego de passageiros nos últimos dois anos. De fato, contribuiu significativamente para o 

crescimento do setor de aviação civil internacional. O rápido crescimento da aviação civil 

exerceu extrema pressão sobre a infraestrutura existente de aviação civil. Como resultado, o 

impulso está agora na modernização de aeroportos, comunicações, sistemas de navegação e 

vigilância para gerenciamento de tráfego aéreo, radares e instalações para reparo e revisão de 

manutenção de aeronaves e subsistemas. 

Logo, o potencial de negócios do setor aeronáutico é enorme, com grandes 

oportunidades de colaboração e criação de joint ventures para o estabelecimento de instalações 

de MRO, para aeronaves civis e militares, revisão e manutenção de motores aeronáuticos e 

produção de aviônicos, componentes e acessórios nos setores da aviação civil e militar. A 

principal indústria de aviação global já está de olho no mercado local da Índia e em busca de 

terceirização de produtos aeroespaciais e de defesa, pois a Índia está emergindo rapidamente 

como um centro de serviços de engenharia e design. 

Novamente aqui, devido às questões geopolíticas com países vizinhos, investimentos 

vultosos na área de Defesa e Segurança estão criando um importante cluster, ainda que 

localizado e doméstico, na Índia. Como o Brasil possui, há longa data, acordos de cooperação 

tecnológica com o governo indiano, esta talvez seja uma grande oportunidade para que o Brasil 
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possa se beneficiar, além de tornar o modelo indiano como um exemplo a ser estudado, para 

nossas políticas do cluster aeroespacial brasileiro. 

Líderes de mercado, como Airbus e Boeing, já reconhecem as competências e 

habilidades que as MPME da Índia possuem em áreas como engenharia, produção, manutenção 

e serviços aeronáuticos (CHANDRA; SHEKAR; RAGHAVENDRA, 2015). 

A cidade de Bangalore se qualifica como sede do cluster local, graças ao incentivo 

governamental dedicado nas últimas décadas. Além disto, a companhia Hindustan Aeronautics 

Ltda (HAL), adquirida pelo governo indiano em 1964, foi a semente deste movimento 

observado em vários países, inclusive no Brasil. Bangalore também sedia prestigiadas 

instituições de pesquisa e ensino, como o National Aerospace Laboratory (NAL), a Indian 

Space Research Organization (ISRO) e o Indian Institute of Science (IISc). Essas três 

organizações criaram a infraestrutura necessária de P&D capaz de impulsionar as iniciativas da 

HAL. (SHARATH, C et al, 2014). 

A capacidade atual do mercado indiano em desenvolver e produzir aeronaves, associada 

a relativa mão de obra barata, chamou a atenção de players importantes no mercado aeronáutico, 

como Airbus, Boeing, além da Bell Helicopters, que iniciaram suas operações no país, mesmo 

sendo em baixa escala. 

Além disto, alguns conglomerados indianos se aproximaram do mercado aeroespacial, 

como TAAL, Tata Technologies e Mahindra Aerospace. Estas empresas necessitam encarar 

este desafio, para aproveitar esta oportunidade, ou deixar para que as grandes corporações 

estrangeiras assumam seu espaço também na Índia. Com força de trabalho bastante qualificada 

nas áreas científicas, indústria aeroespacial indiana tem aí o seu grande trunfo nesta batalha. 

Com alta qualificação e adaptabilidade, atualmente os técnicos indianos são reconhecidos e 

procurados por diversas empresas no mundo, o que faz com que todas as maiores representantes 

do setor tenham uma base no país, principalmente em Bangalore. 

 A Hindustan Aeronautics Limited (HAL), criada em 1964, fruto da junção de duas 

outras empresas, a Hindustan Aircraft Limited, com a Aeronautics India Limited e a Aircraft 

Manufacturing Depot, com o objetivo de concentrar os esforços do governo indiano para o 

desenvolvimento do cluster aeroespacial do país, em um evidente exemplo de como a atuação 

e presença governamental é chave para este setor. A HAL possui atualmente, 19 unidades 

produtivas, além de 10 centros de P&D, distribuídos por várias localidades do país. Em seu 

portfólio de produtos, tem além de aviões, helicópteros, alguns de desenvolvimento próprio e 

outros sob licença de empresas estrangeiras. Há esforços no sentido de se aumentar este nível 
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interno de desenvolvimento, uma vez que o orçamento governamental indiano é bastante 

robusto para o setor, principalmente na área de Defesa e Segurança. Além disto, a HAL é uma 

parceira importante dos programas espaciais da Organização Indiana de Pesquisa Espacial 

(ISRO) e fabrica estruturas e montagens para os veículos de lançamento e satélites em sua 

dedicada Divisão Aeroespacial, em Bangalore. 

A HAL convidou os fabricantes globais de motores para a fabricação de aeronaves civis 

com capacidade para 100 assentos, um movimento acolhedor, dado o mercado doméstico que 

foi completamente dominado pelas multinacionais globais. (SHARATH, C et al, 2014). 

A empresa já produziu mais de 3.500 aeronaves, além de milhares de revisões, tanto de 

aeronaves quanto de motores. O sucesso de Tejas, aeronave militar supersônica e leve, pode ser 

a ponta de lança para o sucesso, desde que estas empresas do consórcio, trabalhem em conjunto 

pela integração eficiente de diferentes módulos da cadeia de valor do produto. 

Outra gigante local é a empresa multinacional Mahindra Group, participante com 

imenso potencial para abalar a indústria aeroespacial da Índia. Demonstrando interesse em 

competir com os melhores da indústria automobilística, adquirindo a Ssangyong Motor 

Company da Coréia do Sul, eles também adquiriram, em 2009, a Gippsland Aeronautics e a 

Aerostaff Australia, unidade Boeing da Austrália, em 2010. Embora o quadro de competição 

neste setor aeronáutico seja bastante diferente da indústria automobilística, estes movimentos 

demonstram claramente o objetivo de se estabelecer como um major player neste mercado, não 

apenas na Índia, mas principalmente, nos mercados globais. A empresa divulga, de forma 

orgulhosa, já possuir aviões voando na Austrália e Oriente Médio. É fato que este é ainda um 

movimento inorgânico, mas essa é uma abordagem bem-sucedida, que pode reduzir o ciclo de 

Figura 12: HAL Tija    Fonte: HAL https://hal-india.co.in/ 
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avanço destas empresas ao conhecimento que é fundamental em um mercado de tecnologia de 

ponta. 

O epicentro efetivamente atuante da indústria aeroespacial da Índia é, sem dúvidas, 

Bangalore. Mesmo sendo muito provável um crescimento pela demanda de aviões em toda a 

Ásia, há que se levar em consideração o aumento da demanda doméstica, devido ao crescimento 

constante e robusto da demanda pela classe média por viagens aéreas, além do movimento de 

cargas da indústria da Índia. Tomando-se a Embraer como referência de comparação, é possível 

demonstrar que, sem um mercado doméstico minimamente saudável, torna-se difícil o 

desenvolvimento e a sustentabilidade da indústria aeronáutica. Em outra frente, também é 

possível se demonstrar que, para competir no mercado mundial, investimento em tecnologia, 

mão de obra, são essenciais. 

Bangalore também espera obter uma presença na área de fabricação, juntamente com 

projeto e análise, com boa infraestrutura e apoio político positivo do governo. Se grandes 

empresas multinacionais privadas da Índia, como Tata Sons Limited, Mahindra e Mahindra, 

podem imitar seu sucesso no setor automobilístico e imitar sua estratégia nas aquisições entre 

países, esperam-se dias mais brilhantes para o setor aeroespacial indiano. A Índia acelera o seu 

crescimento por meio de medidas políticas prudentes. 

O Brasil se beneficia enormemente da receita e riqueza geradas pela Embraer, através 

desta cadeia de valor, criada pelo arranjo produtivo local que circunda o setor aeronáutico. A 

Índia, com sua geografia e dimensões, além desta indústria instalada, tem um ecossistema que 

pode favorecer muito o desenvolvimento de seu cluster. 

A Boeing, em seu Commercial Market Outlook, estima uma demanda em torno de 1.000 

aeronaves comerciais, no período entre 2019-2038, no valor de US$ 100 bilhões 

aproximadamente (BOEING MARKET OUTLOOK, 2019).  

Isto também sugere que uma parcela significativa da oportunidade de negócios poderia 

ser capacitada na Índia, devido aos programas de compensação, offsets, bastante comuns na 

área de Defesa e Segurança, e que agora, começam a surgir também nas áreas de aviação 

comercial. 

À medida que as capacidades e habilidades da indústria aeroespacial da Índia 

amadureçam, é esperado que sua indústria local possa capturar significativa parcela desta 

oportunidade, uma vez que ela é um dos mercados aeroespaciais que experimenta um dos mais 

rápidos crescimentos do setor no mundo. Uma base de consumidores em amplo crescimento, 

uma malha aérea também em expansão, um crescimento econômico que suporta tal expansão, 
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com linhas aéreas e empresas bastante ávidas por este cenário. Este rápido crescimento atraiu 

grandes empresas aeroespaciais globais para a Índia. Todos os segmentos da indústria 

aeroespacial, incluindo aviação civil e militar e espaço, estão mostrando um índice significativo 

de crescimento. 

 

 Cluster Aeroespacial Chinês 

 

 Quando se observa a China, sob qualquer aspecto econômico, tem-se ali um grande 

laboratório de experimentos, vários muito bem-sucedidos.  O seu mercado de aviação civil 

apresenta os maiores índices crescimento do setor no mundo. Com uma demanda estimada em 

mais de 8.000 aviões para os próximos 20 anos, com estimativa de negócios na ordem de US $ 

1,3 trilhão (BOEING, 2018). Esta forte demanda poderá gerar uma grande janela de 

oportunidades para a indústria chinesa, através de acordos de cooperação e transferência de 

tecnologia. Além disto, o mercado de peças de reposição e manutenção, MRO, deve 

movimentar alguma cifra da mesma ordem das aeronaves. Este dado apenas no mercado civil. 

A China é também a segunda nação que mais investe, ou consome, produtos e soluções para a 

área de Defesa e Segurança, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. 

O orçamento nesta área, em 2019, representou quase US$180 bilhões em 2019, com 

crescimento médio de 7,5% ao ano, no período de 2010 a 2019. 

 Porém, a China ainda é extremamente carente quando se fala em reconhecimento da sua 

indústria aeroespacial. A China vem, ao longo das últimas décadas, criando uma indústria 

pujante e tecnologicamente sofisticada. Estudar como trazer o exemplo chinês e quais as 

limitações que se tem dado ao modelo econômico atual do Brasil. 

 Atualmente, a China é o segundo maior mercado de aviação doméstica do mundo, além 

de ser o mercado que mais cresce, com uma taxa de crescimento de 9,5% no tráfego de 

passageiros ano a ano. (IATA, 2019). Espera-se que a China assuma o primeiro lugar no futuro 

próximo e, presumivelmente, lidere as vendas de aeronaves civis nos próximos 20 anos. 

 Sendo assim, se espera grandes feitos da indústria aeroespacial chinesa. Ao lado da 

Índia, é vista como a futura líder no setor, quer seja comercial, como de Defesa e Segurança. 

A China já lidera o setor de fabricação de aparelhos eletrônicos, com mais da metade da 

participação de mercado. No entanto, quando setores de maior investimento de capital e de alta 

tecnologia são abordados, como o aeroespacial, a China ainda corre contra o relógio para obter 

a experiência exigida e necessária para atuar de forma vencedora neste segmento.  
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A Boeing prevê que a China precisará adicionar 6.800 aeronaves à sua frota atual de 

aviões comerciais, a fim de atender à crescente demanda. Isso levou fabricantes de aeronaves 

como Boeing e Airbus a marcarem sua posição no país, enquanto a área de MRO está chegando 

com velocidade diferente. Embora a China seja o local onde as empresas da indústria 

aeroespacial devem estar, o país não é simples para a cultura e pensamento empresarial 

ocidental, o que torna a operação bastante mais complexa. 

Fonte IATA, 2020 

 

As companhias aéreas chinesas, que hoje operam cerca de 1.400 grandes aeronaves 

comerciais e jatos regionais, devem comprar cerca de 6.800 novos aviões a jato nos próximos 

20 anos (2019-208), segundo o Market Outlook da Boeing, o que significa um mercado vasto 

e mais seguro para os fabricantes domésticos da China. Detalhe para o fato de que estes números 

não levam em consideração o setor de cargas e helicópteros, o que poderá impulsionar ainda 

mais o setor. (BOEING MARKET OUTLOOK, 2019). 

Atualmente, a China conta com a produção ou desenvolvimento de duas aeronaves na 

categoria comercial. O mais antigo em produção é o COMAC ARJ21, avião comercial de 

capacidade para 80 passageiros. Desenvolvido com base no modelo McDonnell Douglas MD-

Figura 13: Volume de Passageiros na Aviação Comercial 
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80, possui motor GE CF34, e conta com 30 unidades produzidas até hoje. Além da GE, outras 

gigantes no setor, como Honeywell e Rockwell Collins, são fornecedores do ARJ21. Com um 

desenvolvimento acompanhado como estratégico pelo governo chinês, teve seu projeto iniciado 

em 2002 e primeiro voo em 2008. Apesar de não ser certificado por autoridades de outros 

países, recebeu certificação da Autoridade de Aviação Civil da China (CAAC) em 2014. 

Fonte: Airway https://www.airway.com.br/primeiro-jato-comercial-chines-completa-um-ano-de-operacoes/  

 

O outro modelo, o COMAC C919, ainda em fase de desenvolvimento, atende uma 

categoria um pouco maior do que o ARJ21, com capacidade para 168 assentos, e teve seu 

primeiro voo realizado em 2017, com certificação prevista para 2021. A aeronave competirá de 

frente com os modelos Airbus A320 e Boeing 737, consagradas aeronaves, com histórico de 

sucesso nas últimas décadas e que se constituem em um duopólio. Duopólio este ameaçado pelo 

C919. 

 

Figura 14: Avião Modelo ARJ21, da empresa chinesa COMAC (2017) 
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Fonte: Aeroflap https://www.aeroflap.com.br/roll-out-da-aeronave-chinesa-comac-c919/ 

 

Estes dois aviões demonstram claramente o caminho e o plano estratégico chinês de se 

tornar um player mundial, não se contentando a fornecer aeronaves apenas para o seu mercado 

doméstico. Ainda há um caminho grande a ser percorrido, mas a China, definitivamente, entrou 

na briga para disputar em pé de igualdade com seus competidores ocidentais. 

Outro movimento estratégico do governo chinês foi a criação, em 2016, de uma empresa 

para a fabricação de motores de aviação, um mercado reduzidíssimo, onde prevalecem alguns 

poucos players mundiais, como GE, Rolls Royce, Pratt&Withney, Honeywell e CFM. A Aero 

Engine Corporation of China (AECC), em conjunto com a francesa Safran, anunciou a criação 

de seu primeiro modelo turbocompressor WZ16, em 2019 (SAFRAN PR, 2019). 

Figura 15: COMAC C919 (2015) 
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O incremento no número de pedidos de patentes na China teve um salto absoluto nos 

últimos 15 anos. Em 2018, a China registrou mais de 1.500.00 pedidos de patentes e teve mais 

de 430.000 patentes registradas, valor 40% maior que os EUA, segundo lugar neste ranking, 

conforme a WIPO (WIPO, 2020). Novamente aqui, percebe-se a importância da inovação para 

a economia do país. 

Fonte: Banco Mundial (2020) 

 

4.3 O CLUSTER BRASILEIRO SOB A PERSPECTIVA DOS ENTREVISTADOS 

 

A percepção dos participantes da pesquisa a respeito do cluster aeroespacial brasileiros 

e das outras questões relativas a essa pesquisa são manifestadas a partir do espaço que que a 

sua empresa ocupa na cadeia produtiva. É natural que uma empresa fundamentada em usinagem 

tenha peculiaridades em relação a uma empresa que esteja inserida nesse cluster por ser 

produtora de tecnologias. 

Entretanto, o conjunto das entrevistas, por meio da Análise de Conteúdo, apresentou 

considerações importantes de quem vivencia essa cadeia produtiva, com todos os seus méritos 

e dificuldades. Foram realizadas um total de nove entrevistas, com empresas diferentes, sendo 

todos os entrevistados donos do próprio negócio, ou seja, importantes stakeholders no cluster 

Figura 16: Mapa de Registros de Patente 
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aeroespacial brasileiro e apresentam suas empresas como desbravadoras desse mercado, ou 

como inovadoras, buscando soluções para além do nicho aeroespacial. Em sua maioria são ex-

funcionários da Embraer, que perceberam uma oportunidade de negócio ainda quando 

trabalhavam para a empresa e deixaram-na para empreender. Alguns outros começaram atuando 

em outros mercados, mas chegaram ao mercado aeronáutico por semelhanças com o seu ramo 

de atuação, como o automobilístico. Um dado interessante é que apenas uma das entrevistadas 

é mulher, mostrando que há um longo caminho na igualdade de gênero no setor. 

São empresas classificadas como de pequenas a médias nesse cluster, mas com planos 

de negócios ousados de ampliar para o mercado externo, mas que nesse momento conjuntural 

de pandemia e de rescisão da fusão Boeing e Embraer, encontram-se em dificuldades para a 

manutenção de seus negócios e aguardam apreensivos pelos próximos meses. 

Sentem que o cluster aeroespacial brasileiro, por ter emergido de demandas da Embraer, 

ainda se apresenta muito dependente da empresa, como relatado abaixo: 

...saímos praticamente eu e meu sócio da Embraer e montamos a nossa 

empresa. A pretensão era ser uma empresa pequena, uma empresa de 

no máximo 15 funcionários, onde a gente trabalharia fazendo 

desenvolvimento de peças técnicas de fibra. Mas 2 meses e meio que 

nós saímos, a Embraer veio atrás e nos convidou para ser fornecedor 

dela. Hoje 65% de nosso faturamento vem da Embraer. Somos uma 

unidade produtiva da Embraer fora da Embraer. (EMPRESA F). 

 

Os entrevistados das empresas com mais de 10 anos no Cluster relatam a mudança do 

perfil de sua mão de obra, de saírem da condição de fornecedora de mão de obra para aquela 

que colabora no desenvolvimento de projetos demandados pela Embraer: 

Nós éramos uma empresa de mão de obra. Recebíamos tudo pronto da 

Embraer, a matéria-prima, o processo, o material cortado tudo, nós 

éramos uma empresa  sem cérebro, só músculo... Com o tempo ela 

parou de cortar o tecido pra nós, nós tivemos que passar a cortar o 

tecido, ela parou de fazer o processo para nós e tivemos que entrar no 

processo também. (EMPRESA A). 

 

Em geral, são empresas que desenvolvem seus funcionários em relação as demandas do 

mercado. Seja pela dificuldade de encontrar a mão de obra qualificada, ou pelo preço a ser pago 

por um profissional já qualificado: 
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Na nossa empresa é o seguinte: buscamos ter um turnover muito baixo, 

além de formar a mão-de-obra. Nós não temos um critério de seleção, 

um processo seletivo muito rigoroso, então normalmente nós 

contratamos pessoas com baixa qualificação de mão-de-obra, até 

porque não existe curso daquilo que a gente tem. Então a gente tem um 

know-how muito específico e justamente por isso a gente pode contratar 

um cara que é especialista em uma coisa e pagar caro, ou a gente pode 

contratar um cara que não é especialista em nada e custa barato. Então 

a gente sempre fica com essa segunda opção né? A gente tem um 

pessoal, a folha de pagamento não é muito cara, relativamente. Para a 

gente ainda é pesado essa folha, mas se você for comparar com mão-

de-obra especializada médias de salário de mercado nós estamos bem 

abaixo digamos assim. (EMPRESA D). 

 

A empresa H, a mais nova entre as entrevistadas, revela que seu grande capital é o 

intelectual e a inovação por investirem em novas tecnologias, ao contrário da maior parte das 

empresas do cluster que trabalham com usinagem e estrutura. Essa condição de ser inovadora 

também exige da empresa que ela contrate mão de obra para ser formada dentro da empresa: 

Entra e começa a trabalhar e vai aprendendo fazendo ali com a gente. 

Trabalhar em nicho muito específico tem essa condição. Temos que 

formar nossa mão de obra, pois o mercado e a universidade não formam. 

(EMPRESA H). 

 

A maior parte das empresas também teve ou tem alguma aproximação com instituições 

educacionais no desenvolvimento de soluções inovadoras no processo de atuação dentro do 

cluster. A mesma empresa H relata a importância dessa parceria no pleito de verbas associadas 

a políticas de incentivo a pesquisa: 

O que acontece mais são os projetos de pesquisa aprovados junto a 

FAPESP, por exemplo. E aí você consegue equipar, comprar 

equipamentos para desenvolver o seu projeto e não precisa retornar isso, 

sabe? Lógico, esses equipamentos sempre ficam disponíveis para 

qualquer um da comunidade dos participantes do projeto, mas até hoje 

ninguém solicitou um equipamento que a gente comprou, por exemplo. 

Então, ele acaba ficando disponível para a empresa 100% do tempo, né? 

Isso ajuda muito. Em geral os valores desses equipamentos são maiores 

que o faturamento da empresa. (EMPRESA H). 
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Outras situações apresentadas como parecerias importantes no cluster diz respeito a 

possibilidade de ter seus processos validados por órgãos reguladores ou parceiros, e a busca por 

certificações e acreditações para garantir vantagem competitiva visualizando oportunidades no 

mercado externo: 

Estamos buscando as certificações como a AS9100 e ISO9001 que deve 

acontecer no final do ano. Para isso o benchmarking com outras 

empresas para ver o controle de documentos deles é fundamental, 

porque essa não era uma característica de nossa empresa (EMPRESA 

B). 

Pelo produto que inovamos, fomos acompanhados por órgão do 

governo e pelo parceiro que tinha interesse em comprar o nosso 

produto. Tudo para garantir a qualidade. A empresa colocava técnicos 

para nos acompanhar, para ver a nossa produção né, depois de um 

tempo eles falaram:” esses caras não precisam de acompanhamento 

não”. O mesmo aconteceu com o órgão do governo. Tudo pela 

confiança gerada. Esses acompanhamentos fizeram nossa empresa 

melhorar. (EMPRESA G). 

 

As parcerias internas dentro do próprio cluster são difíceis. A visão que a aproximação 

de empresas afins poderia gerar valor competitivo para as empresas parece não ser a tônica do 

cluster aeroespacial. E os motivos são listados: a rivalidade, a falta de proatividade das empresas 

em dedicar a essas parcerias e a falta de identificação da empresa com as outras do cluster: 

Nós não acompanhamos o que o concorrente está fazendo e não temos 

nenhum tipo de cooperação entre nós. Já tentei fazer há uns anos e não 

deu certo. Poderíamos juntos nos especializar em tecnologias e ter uma 

produtividade maior com menor custo. Mas não acontece. (EMPRESA 

C). 

Não temos parcerias com ninguém. É difícil. (EMPRESA E) 

Eu acho que o cluster para mim ele tem um problema talvez nem seja 

do cluster. As empresas que fazem parte do cluster na maior parte dos 

casos, são empresas ou de usinagem ou de estrutura e a nossa é um 

“bicho” estranho nesse meio porque a gente é uma empresa de 

eletrônicos, de sistemas,  então a gente acaba sendo um bicho diferente 

ali no meio, tem poucas empresas que estão no cluster que tem essa 
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característica.  Então tem muitas iniciativas lá que não fazem sentido 

para nós. (EMPRESA H). 

 

Todas as empresas indicaram interesse em participar do mercado exterior e acreditam 

que o Cluster poderia ajudar nesse sentido. As barreiras encontradas dizem respeito a 

movimentos individuais que esbarraram em burocracias e em custos elevados. Como resolução 

a essa condição, a aproximação das empresas do cluster possibilitaria a redução do custo e o 

aumento da cartela de produtos e serviços que daria mais atratividade para os parceiros 

externos. A superação da mão de obra mais barata em outros países é uma barreira competitiva 

importante, além da carga tributária brasileira. Acreditam que a prospecção no exterior passa 

ainda por uma discriminação por serem empresas brasileiras. O que favorece a superação dessa 

discriminação é a qualidade do serviço que pode gerar um boca a boca mesmo no exterior. 

Prospectar clientes novos não tem nos revelado uma atividade boa. 

Normalmente o que dá certo é quando o cliente bate em nossa porta. É 

o poder do “boca a boca”. Se bater na porta você é desconhecido e o 

contrário é melhor. Existe o preconceito de prospecção fora do país 

quando se fala que é do Brasil. (EMPRESA F) 

Para que pudéssemos exportar mais seria necessário à nossa união. 

Sozinho é muito difícil e muito caro. (EMPRESA I). 

 

As empresas entendem a participação do governo bem tímida, principalmente em anos 

recentes. Ele poderia ajudar muito na redução da carga de impostos como em estruturar um 

sistema de logística que barateasse o custo da operação. A burocracia também é citada como 

um problema, além da falta de assistência para as empresas que são inexperientes em 

exportação. Linhas de crédito de difícil acesso e sem assessoria para que as empresas utilizem 

esse recurso da melhor forma é outra crítica feita a participação governamental no cluster. 

Eu não sei por que no hemisfério norte a logística é muito mais barata 

do que no hemisfério Sul. Então assim a questão do custo de logística é 

pesado. E o governo poderia ajudar com estratégia para essa questão. 

Em anos anteriores essa atuação era mais próxima da gente. 

(EMPRESA G) 

O governo deveria ouvir mais a gente. Tipo assim, criar uma Zona 

Franca de aero peças voltadas para a exportação. Aumentaria inclusive 

o número de empregos. Poderia ir de 3 mil para 30 mil! (EMPRESA F). 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo, será discutido o resultado obtido durante a pesquisa, à luz da teoria de 

arranjos produtivos locais e o diamante de Porter, assim como um detalhamento do status de 

cada um dos clusters tomados para este estudo. Mantendo o foco no objetivo do estudo e na 

pergunta de pesquisa, o autor buscará analisar os dados obtidos, tanto da análise documental, 

quanto das entrevistas. Para isto, os dados serão agrupados em gráficos, mantendo-se a 

confidencialidade das informações, como previsto inicialmente. 

Os resultados terão sua distribuição seguindo o modelo Diamante, para que se possa 

avaliar o nível de maturidade do cluster brasileiro frente aos outros clusters de referência: (i) 

condições de fatores; (ii) condições de demanda; (iii) estratégia, estrutura e rivalidade; e (iv) 

setores correlatos e de apoio. 

Os fatores de sucesso ou insucesso de um cluster são diversos, como visto durante a 

análise de referencial teórico. Mesmo buscando-se uma simplificação que possibilite organizar 

a análise, e isto será realizado sempre com o modelo Diamante como referência, ainda assim, 

são muitos os fatores a abordar. Logo, o foco será em alguns pontos que considera-se relevantes 

e objetivos. 

Com relação às restrições que trazem grande desvantagem ao cluster local tem-se o 

acesso a matérias-primas básicas, como as chapas ou blocos de ligas de Alumínio, específicas 

para a indústria aeronáutica, que precisam ser importadas. Outro pouco de dificuldade relevante 

para as empresas locais é o acesso a linhas de crédito que sejam internacionalmente 

comparáveis. O Brasil tem praticado uma política de juros bastante altos nas últimas décadas, 

o que inviabiliza ou, no mínimo, cria barreiras adicionais ao setor, quando se trata de projetos 

de expansão e aumento de capacidade. Este é um fator de limitação para os ganhos de escala 

que esta indústria poderia obter. E este é um fator fundamental quando se trata de aumento de 

competitividade.  

Um aspecto que traz relativo apoio para o setor é a infraestrutura. Energia, com custo 

alto no país em relação aos demais, com exceção da Índia, tem impacto pouco relevante nos 

custos de produção destas empresas. Outro ponto de força está relacionado a estradas e ao 

escoamento da produção. Com uma malha rodoviária bastante boa, este processo é bastante 

facilitado. Quando se analisa a carga tributária, novamente as empresas brasileiras não 

conseguem competir de forma uniforme. Os empresários percebem um potencial forte de 
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crescimento do volume de negócios, arrecadação de impostos e geração de empregos, como 

visto nas entrevistas. 

Quando se avalia a robustez e capilaridade das instituições de ensino e pesquisa, pode-

se constatar que a região possui uma grande cobertura de centros de excelência que podem 

apoiar no desenvolvimento tecnológico e científico do setor aeronáutico, porém, nas 

entrevistas, fica evidente que há ainda pouca interação entre empresas e “academia”. Com 

algumas exceções, há baixo investimento próprio em P&D e em ações de Q&P, que possam 

fortalecer ou expandir as capacidades técnicas das empresas, algo que é bastante percebido nos 

outros clusters, onde há relação íntima entre os dois agentes. O que ainda é compensado por 

esta falta de integração é a experiência das empresas. Mas este benefício tem duração limitada 

e prazo de validade, pois incrementos tecnológicos são fundamentais para manter o aspecto 

inovador de produtos e serviços. O ITA tem uma grande parceria com a Embraer na formação 

de Engenheiros Aeronáuticos e mestres na área de Aeronáutica. Isto é um exemplo de sucesso 

de parceria empresa-academia e poderia ser replicado para outras empresas e instituições. A 

FAPESP tem uma grande atuação neste setor, com muitos projetos de fomento na área 

aeroespacial. Há pelo menos quatro grandes instituições na região de maior concentração de 

empresas, que é o Vale do Paraíba. Mas a colaboração entre academia e empresa não é 

explorada em todo seu potencial, como se pode ver nas entrevistas. 

Quando fatores como Estratégia, Estrutura e Rivalidade são abordados, percebem-se 

que há uma concentração muito forte do faturamento das empresas com relação a empresa-

ancora, que em alguns casos chega a quase 100%. Ou seja, a estratégia empresarial, basicamente 

é dedicada a este cliente. Isto constitui grande fator de risco e limitação de atuação das 

empresas, tornando o ciclo de sucesso destas completamente dependente do ciclo de sucesso da 

empresa-âncora. A limitação vem decorrente do fator de volume de negócios que a empresa 

determina, o que implica em pouca capacidade ou flexibilidade para controlar custos ou obter 

ganhos de escala, num círculo vicioso, bastante negativo e prejudicial. As empresas da Coréia 

do Sul, conseguiram se organizar em pequeno grupos, bastante fortes, que conseguem, mesmo 

competindo entre si, colaborar na obtenção de novos clientes, e assim aumentar sua penetração 

em outros mercados, diversificando sua carteira de pedidos e obtendo ganhos de escala e até 

mesmo trazendo fatores de inovação, fruto desta mistura de produtos e clientes. O que se 

percebe com os outros clusters de referência é que estes possuem uma organização empresarial 

que busca mercados além-fronteiras, com uma visão de longo prazo e voltada para a sustentação 
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da indústria local. Os canais de distribuição ainda são primitivos, porém, percebe-se que há 

evidente investimento neste aspecto. 

Quando se analisam as condições de demanda, o primeiro aspecto que se percebe como 

uma fragilidade do cluster brasileiro frente aos demais é a sua gestão de Suprimentos pouco 

sofisticada ou inexistente. O Brasil, com a Embraer, está inserido em grandes cadeias globais 

de valor (GVC), porém os fornecedores desta base nacional de aeronáutica, não participam 

deste cenário. Ainda atuam apenas como agentes “industrializadores” de matéria-prima. Este 

fator, visto por alguns como uma vantagem em termos de menor exposição a risco, é um forte 

componente de limitação da entrada deste grupo em outras GVC. Como se pode observar na 

Coréia do Sul, por exemplo, há uma participação de conglomerados importantes do país 

atuando também nesta indústria.  

Mesmo não possuindo um player reconhecido como é a Embraer, a Coréia do Sul já tem 

em sua base nacional indústrias de grande peso instaladas por lá. A China por sua vez, tem no 

governo central um agente de fomento e incentivo ao setor, tendo declarado que a área 

aeroespacial é estratégica para o país. Sendo assim, atualmente, inúmeras estão se 

movimentando para o país, ou através de implantação de subsidiárias ou através de parcerias 

com empresas locais, em joint ventures. Apesar de serem muito focadas em custos e réplicas 

de projetos ocidentais, as empresas chinesas estão em um forte movimento que demonstra que 

serão uma força inegável já na próxima década.  

Fonte: Autor, 2020 

 

ELEMENTOS 

DO DIAMANTE 

CLUSTERS 

BRASIL CORÉIA DO SUL ÍNDIA CHINA 

CONDIÇÕES de 

FATORES 

• Matéria-prima de difícil aquisição; 

•  Recursos de capital escassos; 

• Infraestrutura boa, com restrições 

logísticas e tributárias. 

• Centros Tecnológicos disponíveis, 

com grande expertise; 

• Baixo investimento em P&D (<5% 

faturamento) 

• RH desenvolvidos e experientes 

• Incentivos para aquisição de matéria-

prima; 

•  Recursos de capital suficientes; 

• Infraestrutura muito boa, com poucas 

restrições logísticas e facilitação tributária; 

• Centros Tecnológicos disponíveis, com 

baixa experiência; 

• Investimentos em P&D (>8% 

faturamento) 

• RH em desenvolvimento, pouco 

experientes 

• Poucos incentivos para aquisição de 

matéria-prima; 

•  Recursos de capital suficientes; 

• Infraestrutura carente, com restrições 

logísticas e tributárias; 

• Centros Tecnológicos disponíveis, boa 

experiência (espaço); 

• Investimentos em P&D (>8% 

faturamento) 

• RH desenvolvido em alguns setores, 

pouco experientes 

• Incentivos para aquisição de matéria-prima; 

•  Recursos de capital suficientes; 

• Infraestrutura carente, com restrições logísticas 

e tributárias; 

• Centros Tecnológicos disponíveis, boa 

experiência (espaço); 

• Investimentos em P&D (>8% faturamento) 

• RH em desenvolvimento, pouco experientes 

ESTRATÉGIA, 

ESTRUTURA E 

RIVALIDADE 

• Estratégia empresarial: 

o  estática, baseada em custos 

o voltada ao mercado doméstico 

o desencoraja progresso 

• Ações para melhoria da Q&P 

• Baixa importância dada ao marketing 

e vendas 

• Baixo volume impacta custos 

• Canais de distribuição pouco 

desenvolvidos 

• Estratégia empresarial: 

o voltada para futuro 

o baseada em crescimento 

o focada no mercado estrangeiro, 

baseada no mercado doméstico 

• Ações para melhoria da Q&P 

• Relativa importância dada ao marketing e 

vendas 

• Ganho de escala, custos reduzidos 

• Canais de distribuição em 

desenvolvimento 

• Estratégia empresarial: 

o  desencoraja progresso 

o estática, baseada em custos 

o voltada ao mercado doméstico 

• Q&P ainda ineficientes 

• Baixa importância dada ao marketing e 

vendas 

• Baixo volume impacta custos 

• Canais de distribuição pouco 

desenvolvidos 

• Estratégia empresarial: 

o parte da política de Estado 

o visão longo prazo 

o voltada ao mercado doméstico 

• Q&P ainda ineficientes 

• Importância mediana dada ao marketing e 

vendas 

• Buscando ganhos de escala 

• Canais de distribuição pouco desenvolvidos 

CONDIÇÕES de 

DEMANDA 

• Gestão de Suprimentos pouco 

sofisticada 

• Baseada em preço e mercado 

doméstico 

• Pouca experiência com cadeias 

globais, ou compras no exterior 

• Gestão de Suprimentos feita em “pool”, 

baseada na cooperação 

• Compras globais, baseadas em 

relacionamentos de longo 

• Estabelece relações com cadeias globais 

• Gestão de Suprimentos pouco 

sofisticada 

• Baseada em preço, com atuação muito 

local 

• Compras globais, baseadas em 

relacionamentos de longo 

• Gestão de Suprimentos pouco sofisticada 

• Baseada em preço, com atuação internacional 

• Compras globais, baseadas em oportunidades 

SETORES 

CORRELATOS E 

DE APOIO 

 

• Importantes clusters desenvolvidos 

• Boa cooperação com setores 

adjacentes (TI) 

• Baseada em única empresa como 

âncora do setor 

• Dependente de fornecedores 

estrangeiros (máquinas e 

equipamentos) 

• Importantes clusters desenvolvidos 

• Forte participação de conglomerados 

industriais 

• Baseada em única empresa como âncora 

do setor 

• Dependente de fornecedores estrangeiros 

(máquinas e equipamentos) 

• Importantes clusters desenvolvidos 

• Boa cooperação com setores adjacentes 

(automobilístico e espaço) 

• Forte participação de conglomerados 

industriais 

• Poucas empresas privadas como âncora 

do setor 

• Dependente de fornecedores 

estrangeiros (máquinas e equipamentos) 

• Poucos importantes clusters desenvolvidos 

• Cooperação com setores adjacentes (espaço) 

• Forte participação de governos como agente 

• Pouco dependente de fornecedores estrangeiros 

(máquinas e equipamentos) 

Figura 17: Tabela comparativa dos clusters, segundo modelo diamante, de Porter 
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O mesmo incentivo acontece com a Índia que, através de seu programa de Defesa e 

Segurança, atrai grandes empresas a se instalarem no país. Um ponto bastante forte para a Índia 

é a ótima relação custo-benefício de sua mão de obra. Porém, a Índia é vista ainda como um 

país difícil de se fazer negócio, por questões tipicamente culturais de seu povo. Enfim, vários 

aspectos precisam ser avaliados neste mercado.  

Outro aspecto comercial que é bastante explorado pelas empresas dos clusters de 

referência é a participação massiva em feiras, exposições, etc. Eventos como estes são sempre 

um grande observatório para se estudar tendências e obter pontos de convergência entre países. 

O Brasil tem tido um grande incentivo neste sentido, através da parceria do cluster aeronáutico 

brasileiro com agências como Apex-Brasil. Incentivar e estabelecer relacionamentos 

duradouros com outras agências e mercados é, sem dúvida, uma atitude importante para as 

empresas.  

Com a finalidade de resumir a análise feita, foi estabelecida uma tabela-resumo (também 

inserida como Anexo a este estudo), com os fatores do modelo diamante e qual o estágio de 

maturidade em cada um dos clusters se apresenta atualmente. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este Trabalho Aplicado é o resultado de uma pesquisa de método qualitativo, baseada 

em estudo de caso do cluster aeronáutico brasileiro, assim como alguns cluster tomados como 

referência. A série de nove entrevistas executadas buscou evidenciar como está o grau de 

desenvolvimento do cluster. Além disto, utilizaram-se análises de documentos. 

Como objetivo principal pretendeu-se evidenciar as características principais do Cluster 

Aeronáutico no Brasil e que alancam o crescimento no mercado externo. Para tanto, o modelo 

do diamante, de Porter, com suas dimensões: (i) condições de fatores; (ii) condições de 

demanda; (iii) elos para relacionar e auxiliar indústrias; e (iv) estratégia, estrutura e rivalidade 

entre as empresas; além dos parâmetros exógenos (v) governos; e (vi) oportunidade (ou acaso), 

foi utilizado para a identificação das suas características e para se estabelecer um comparativo 

de vantagens e fraquezas do cluster local, comparando-se com estes mesmos fatores de outro 

clusters aeroespaciais que despontam como fator de sucesso, relacionados a resultados 

financeiros, tecnologia e inovação. Assim, foi possível fazer um estudo comparativo entre eles. 

O modelo do Diamante de Porter demonstra que não é suficiente se ter nos fatores clássicos, 

como mão de obra, recursos naturais e financeiros, para que se possa determinar o sucesso 
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competitivo das empresas, mas que esta competitividade é impulsionada pelo uso constante de 

ações inovadoras sobre estes quatro fatores iniciais, chamados de determinantes (PORTER, 

1990, 1999). 

Quando, no capítulo 5, estes dados e informações foram analisados, tem-se um cenário 

bastante desafiador para as empresas. A análise do setor, seguindo o modelo Diamante, de 

Porter, leva a observação de que se tem um conjunto de fatores que representam risco para as 

empresas do setor aeronáutico. 

Um ponto em comum entre estes clusters é a constante participação ou presença, de uma 

empresa-âncora, como visto na figura 4. Tomando o modelo da Coréia do Sul, onde a KAI faz 

a gestão, quase que completa de todos os fornecedores desta cadeia, tem-se aí um ponto de 

grande força no quesito insumos, dentro de Condições de Fatores (figura 5), assim como no 

cluster brasileiro, que ainda é totalmente dependente da empresa-âncora para esta gestão destes 

insumos. Quando há maior integração e governança entre as empresas, há maior controle sobre 

o fornecimento de insumos e melhor será o resultado deste processo (FIGUEIREDO; DI 

SERIO, 2007). 

Inicialmente, percebe-se que há na dependência da empresa-âncora (“...somos uma 

unidade produtiva da Embraer fora da Embraer.” – empresa F) uma grande dicotomia que 

precisa ser analisada: (i) o benefício de se ter um cliente cativo, que não exige grandes 

investimentos em marketing ou vendas – grande maioria destas empresas brasileiras nem 

mesmo têm uma área comercial com o intuito de fomentar e prospectar outros clientes, ou seja, 

a função vendas é executada pelos próprios donos ou sócios das empresas, como uma atividade 

secundária; (ii) o malefício de estar e se manter dependente da âncora, que cria uma relação 

prejudicial de se deixar o futuro das empresas ao acaso, ou seja, com um baixo nível de controle 

sobre o seu futuro; as crises pelos quais o setor já atravessou demonstram que há momentos de 

grande devastação do que já se obteve como ganho de maturidade; sendo então muito arriscado 

se manter dependente de apenas um grande cliente, a diversificação é fundamental e portanto, 

seja, voltando ao modelo de Porter, há que se desenvolver uma estratégia para se enfrentar as 

condições de demanda, trazendo as empresas para um outro padrão de atuação com setores 

correlatos e de apoio. Minimizar os efeitos do Acaso é fundamental para que se tenha maior 

possibilidade de sucesso. 

No aspecto de geração de patentes, ligado intimamente com inovação, bastante 

explorada neste estudo, a atuação das instituições de ensino e pesquisa também precisa receber 

grande atenção, pois os dados e informações analisados não demonstram haver uma forte 
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interação e colaboração entre a academia e a indústria. Das empresas entrevistadas, apenas três 

delas têm planos de colaboração com a academia. Os dados sobre registros de patente, no 

gráfico 7, mostram que ainda se está bastante atrás de dois dos países estudados, China e Coréia 

do Sul e mais próximos da Índia. Aumentar a capacidade de inovação de indústria aeronáutica 

nacional trará, sem dúvida, mais vantagem competitiva frente aos concorrentes. Como visto na 

entrevista com a empresa H, há uma necessidade de se estabelecer planos de atendimento para 

a formação da mão de obra que possa se enquadrar melhor no mercado. Os centros de pesquisa 

disponíveis no Brasil são capazes de estabelecer um novo patamar neste sentido, porém é 

fundamental que exista esta colaboração entre empresa-academia.  

Como abordado no capítulo anterior, a  atuação da FAPESP pode ser estimulada, através 

de trabalhos complementares entre as empresas, buscando cooperação em pontos que possuem 

sinergia, em um movimento que pode ser ignição para o estabelecimento de um projeto maior 

de um sistemistas, algo inexistente atualmente, mas que pode ser explorado pelos associado do 

cluster (“... não temos parcerias com ninguém. É difícil.” – empresa E). 

Em outra análise, conclui-se que há na relação do cluster com o governo uma grande 

oportunidade ainda a se explorar, apesar de todos os esforços bem-sucedidos já obtidos nos 

últimos anos. Incentivar ações de offset, fomentadas pelo governo, nas áreas de Defesa e 

Segurança, pode ser uma alternativa bastante interessante para este fim.  

Operações de offset representam uma forma de compensação em que a empresa 

exportadora concede ao governo importador concessões relacionadas à produção (RIBEIRO; 

INÁCIO, 2019). O que se percebe, analisando-se mesmo a experiência da Embraer, quando de 

sua instalação na China, é que estes países têm no offset uma política de Estado, visando 

objetivos duradouros e de longo prazo, fator que ainda não recebe toda a atenção que poderia. 

A FAB tem nesta operação uma prática de longa data, mas que ainda não permeou outros setores 

dos governos, federal ou estadual. Isto sim necessitará de uma ação coordenada entre os agentes 

do cluster e Governo. Esta participação governamental é vista como fundamental pelo modelo 

de Porter, além de ter sido uma força que impulsionou o próprio surgimento da Embraer, o que 

demonstra e reforça esta visão. Além disto, os países tomados como referência no estudo têm 

nos governos um agente propulsor deste projeto, estabelecendo o setor aeroespacial como 

estratégico para os países. Há neste particular um grande caminho a ser percorrido, mas bastante 

viável e pavimentado por algumas iniciativas e com grande potencial para o setor. 

Com relação a condições de demanda, para se buscar novos mercados, há a necessidade 

de se habituar ao cenário que se busca. Neste princípio, estabelecer parcerias com outras 
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empresas de outros clusters pode ser uma oportunidade a ser explorada pelo cluster nacional 

brasileiro. O papel da governança do Cluster Aeroespacial Brasileiro tem participação 

fundamental neste cenário, uma vez que o trabalho desenvolvido nestes últimos anos é apontado 

como um direcionador dos esforços das empresas, no sentido de se conhecer, explorar, 

comparar e mesmo copiar os modelos que funcionam de forma otimizada nestes países tomados 

como referência. As parceiras com APEX-BRASIL e ABDI demonstram claramente este 

potencial e devem ser incentivadas ainda mais.   

Além disto, há evidente perda de competitividade para as empresas nacionais quando 

comparadas com as similares estrangeiras e seus planos de incentivo, quer seja tributário, quer 

seja fiscal. Há um arcabouço legal que fomenta as inciativas empresariais deste setor na China, 

mas também na Coréia do Sul e Índia, que possuem modelos econômicos bastante distintos 

entre si. O Brasil carece de financiamento e/ou linhas de crédito competitivas que possam trazer 

sustentabilidade para o cluster. Há aí evidente risco de perda de mão de obra especializada e 

escassa para outros países, como foi o caso recente do Japão, cujo programa de aviação 

comercial atraiu centenas de especialistas brasileiros. 

Outro ponto, observado na tabela 3, e que é também trazido nas entrevistas, de forma 

direta, é que as empresas têm baixo nível de colaboração entre si, em ações que podem ser 

coordenação de aquisição de insumos, recrutamento, seleção e formação de mão de obra; além 

de outras formas de cooperação, com o compartilhamento de áreas de apoio, eventualmente. 

Este é um ponto levantado como uma fraqueza do cluster e que pode ser minimizado com a 

coordenação e governança apropriadas. 

O estudo sobre o cluster brasileiro mostra que há um grande desafio para o setor. 

Estimular as iniciativas de cooperação e colaboração entre os agentes é tarefa urgente e precisa 

ser lançada como um plano estratégico. As empresas do cluster precisarão se aproximar para 

descobrir quais suas sinergias possíveis e desejáveis, analisar a possibilidade de se agrupar, 

criando ganhos de escala e trazendo um portfólio que seja mais atraente ao público-alvo. 

Perceber nos depoimentos que há pouca cooperação entre os empresários do cluster acende uma 

luz amarela sobre este grupo, uma vez que é condição sine qua non para o sucesso de um cluster, 

conforme observação da literatura.  

Em suma, conclui-se que há diversos pontos convergentes entre as entrevistas, como a 

dependência da empresa-âncora, a disponibilidade de mão de obra qualificada para se estruturar 

projetos no exterior, que devem ser vistas como forças deste cluster. Mas a limitação comercial 

das empresas, o escasso acesso a linhas de crédito e financiamento, a baixa colaboração entre 
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as empresas, no sentido de estabelecer sinergias, mesmo com setores correlatos, precisam ser 

observados, pois são fortes barreiras para o negócio destas firmas. 

É preciso que o espírito empreendedor do setor busque por ações neste sentido. Há 

evidente e premente necessidade de se aprimorar o ambiente de negócios brasileiro, sob risco 

de se perder um posicionamento estratégico que foi conquistado durante as mais de cinco 

décadas de esforços. Se não houver uma integração efetiva entre estes agentes, o setor corre 

sério risco de perder o terreno já conquistado até aqui. 

O modelo do Diamante demonstra que há uma série de condições determinantes para o 

cenário de risco que se apresenta para o cluster aeronáutico brasileiro. Mas há evidente 

potencial que precisa ser explorado. A ferramenta é bastante interessante nesta análise, pois 

além de propiciar a evidenciação destas características, ela também permite tratar da 

comparação com outros clusters, até mesmo de outras indústrias que eventualmente não sejam 

afins. 

Uma vez identificados os pontos de divergência e convergência, estes precisam ser 

alinhados para que um plano estratégico, robusto o suficiente para que novo patamar de 

competitividade possa ser atingido, seja definido e que busque o fortalecimento, não apenas 

industrial, mas comercial das empresas. A postura, descrita neste estudo, de ser um setor levado 

a reboque por uma empresa-ancora é bastante perigosa, e traz consequências indesejáveis para 

o setor. Este autor deseja que este trabalho seja a largada para um processo sustentável de 

fortalecimento e crescimento do cluster que, como demonstrado aqui, possui imensas 

possibilidade, mas que precisa atacar de forma clara e definitiva algumas de suas fraquezas e 

que podem determinar o seu sucesso. A experiência de estudar este modelo foi muito 

enriquecedora e deixa a expectativa de que aprofundamentos e novas perspectivas possam ser 

exploradas. 

 

6.1 CONTRIBUIÇÃO PARA AS EMPRESAS 

 

Este trabalho aplicado tem a pretensão de servir como uma análise reflexiva para as 

empresas que fazem parte do cluster aeroespacial brasileiro, principalmente com o intuito de 

elevar o patamar de atuação destas quando comparadas com os competidores externos. 

Apesar de não um estudo prescritivo, no sentido de não trazer aqui fórmulas ou 

indicações sobre como se deva atuar, ele busca demonstrar que há espaço para que se possa 

atuar em outros mercados, mesmo que ainda se esteja longe desta possibilidade. Os casos aqui 
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abordados demonstram que há enormes oportunidades que podem ser ainda exploradas, mas 

que exigem uma atuação diferenciada dos seus participantes.  

 

6.2 CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA 

 

Esta pesquisa pretende ser fonte de consultas para a área de Arranjos Produtivos Locais, 

ou clusters, e outros tópicos adjacentes. Os aspectos abordados neste estudo demonstram que 

há uma vasta gama de fatores que impactam o funcionamento ótimo de um cluster, como 

colaboração, associação com institutos de pesquisa e desenvolvimento, governo, logística, 

política tributária e fiscal, etc. Cada um destes tópicos pode ser tratado de forma individual e 

trará contribuição para o fortalecimento deste conhecimento e sua influência.  

Além disto, espera-se deixar, com este estudo, material que possa servir de fonte de 

estudos ou consulta para futuros trabalhos nesta área, que possam, partindo deste, buscar novas 

perspectivas ou mesmo algum nível de aprofundamento sobre o cluster aeroespacial brasileiro. 

Há uma série de estudos que ainda podem ser desenvolvidos, tomando-se mesmo o 

modelo de diamante de Porter em assuntos específicos. Por exemplo, como fica possibilidade 

de se ampliar ou aprofundar a relação entre empresas e academia; ou linhas de crédito 

específicas para o setor; ou como as empresas podem adquirir bens duráveis no mercado 

internacional, mesmo que estes não sejam novos.  

 

6.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa apresentou duas significativas limitações: 

(i) a primeira delas acerca da confidencialidade das respostas, uma vez que números 

e dados, trazidos durante as entrevistas, não foram explicitados, buscando-se 

apenas caracterizar o cluster com base em dados qualitativos; 

(ii) a segunda limitação é que dados e informações estratégicas sobre os clusters 

estudados também não são tão publicados para que se pudesse trazer uma 

comparação mais efetiva.  

Há trabalhos acadêmicos sobre o tema cluster ou APL. Porém, quando se buscam 

métricas comparativas explícitas, este volume ainda não proporciona uma perspectiva de 

análise que possa determinar se a evolução é positiva. 
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Não é tão simples identificar elementos que possam subsidiar um movimento de 

benchmarking para estas empresas que tenham o objetivo de estabelecer algum plano de 

competição que seja mais estruturado.  

Outra limitação é que, como está é uma pesquisa que faz uso de casos, não se podem 

fazer extrapolações sobre outros casos. Deste modo, recomenda-se também a aplicação desta 

mesma pesquisa em todos os membros do cluster, para que este diagnóstico possa ser 

expandido. 

 

6.4 SUGESTÕES DE FUTURAS PESQUISAS 

 

A indústria brasileira como um todo passa por um movimento de achatamento 

significativo. Por isto, a busca incansável pela melhoria contínua, da produtividade e, 

principalmente, da inovação é função primordial das empresas e não deve ser delegada ou ter 

sua responsabilidade deixada para terceiros. 

É papel das empresas liderar este movimento, buscando ações de colaboração entre 

parceiros e mesmo entres concorrentes, sempre que possível. Um ambiente onde os elos sejam 

fortes será, sem dúvida, um ambiente mais promissor, para todos. 

Portanto, este trabalho procura, inicialmente, incentivar e instigar as empresas e seus 

empresários a buscarem oportunidades de inovação, para terem o crescimento e a perenidade 

que almejam. 

A área de colaboração entre empresas e clusters de outros países ainda possui muito a 

ser explorado, no sentido de se entender e buscar como a relação entre estes pode ser 

estabelecida como forma de se aumentar a competitividade em determinados aspectos ou áreas 

de eficácia. Outra área de amplo interesse neste contexto é a de inovação, que pode 

complementar efetivamente a abordagem mais fundamentalista de clusters.  

O desenvolvimento econômico mundial experimentado nas últimas décadas impõe uma 

necessidade de se expandir a fronteira deste campo de estudo, de uma visão mais tradicional, 

entre macroeconomia e microeconomia, para uma visão complementar, aplicada ao contexto 

regional, mesoeconômica (ARICA; SOUZA, 2006). 
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6.5 ANÁLISES ADICIONAIS 

 

No momento em que este estudo estava sendo elaborado, o mundo foi apanhado por 

uma pandemia, iniciada na China e que se espalhou para os cinco continentes, com impactos 

significativos para a indústria e em especial para a indústria aeronáutica. Alguns países serão 

mais afetados que outros no curto prazo e a maioria das companhias aéreas sofrerá com as 

proibições de viagens impostas.  

Além deste fator, em final de Abril de 2020, a Boeing Co. veio a público anunciar a 

desistência da empresa em prosseguir com o acordo assinado em início de 2019 com a Embraer. 

Pelo acordo, a Boeing assumiria a unidade de aviação comercial da Embraer, pagando 4,2 

bilhões de dólares por uma fatia de 80%. A oportunidade para a Embraer e, por efeito direto, 

para a base de fornecedores estudada aqui, se tornou um contencioso jurídico que ainda não 

teve fim e cuja consequência também não se pode avaliar. 

É objetivo desta seção 6.5 trazer os últimos relatos destes fatos e como estes dois fatores 

podem influenciar os rumos do cluster aeroespacial brasileiro. 

 

 Pandemia COVID-19 

 

A pandemia global do coronavírus, decretada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 11 de março de 2020, impôs à maioria dos países a adoção de medidas restritivas 

para limitar o avanço da pandemia e conter o número de vítimas. Entre estas medidas restritivas, 

a suspensão do tráfego aéreo foi acionada como ação para a redução da mobilidade global no 

curto prazo, trazendo relativo impacto socioeconômico, tanto no curto quanto no longo prazo. 

Ao final de Junho de 2020, mais de 10 milhões de pessoas haviam sido contagiadas com o 

coronavírus, com mais de 500 mil casos fatais (OMS, 2020). 

O cenário de rápido crescimento destes números, associados ao desconhecimento da 

doença e incapacidade de reação dos governos, criou um pânico. Como mostra o gráfico 7, a 

indústria de aviação foi imediatamente impactada, sendo que em Abril de 2020 o fluxo de voos 

caiu até 91% comparado ao mesmo período de 2019 (EUROCONTROL, 2020). 
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Fonte: Eurocontrol 

 

Este número mostra o impacto que a pandemia trouxe para toda a indústria. A Embraer, 

durante o primeiro semestre de 2020, entregou 31 aeronaves, contra 73 aeronaves entregues em 

mesmo período de 2019, um desempenho não visto anteriormente em um mesmo período. 

(EMBRAER, 2020).  

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu a pandemia como a maior e mais 

grave crise humanitária desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). A questão que 

se impõe é quanto tempo esta pandemia irá durar, uma vez que ainda não se tem uma vacina 

para combater o vírus. Após esta solução ser trazida a público, ainda haverá o desafio da 

recuperação da indústria propriamente dita. 

 

 Fusão Boeing – Embraer 

 

Ao final de 2017, a imprensa do Brasil e EUA informaram a conversa entre Boeing e 

Embraer para um possível negócio envolvendo a empresa brasileira (BLOOMBERG, 2017). 

Em Julho de 2018, as duas empresas assinaram um memorando de entendimento, no qual a 

Boeing ficaria com 80% da unidade de Aviação Comercial da Embraer, pagando 4,2 bilhões de 

dólares. Além disto, uma segunda parceira estabelecia esforços conjuntos das empresas para a 

comercialização da aeronave militar KC-390, utilizando a força de vendas da norte-americana.  

Gráfico 6: Fluxo diário de voos (comparativo 2020 X 2019) na Europa 
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O acordo foi aprovado por mais de 95% dos acionistas e recebeu aval do governo 

brasileiro, que detém poder de veto nas decisões estratégicas da empresa (golden-share). A 

perspectiva de que a força de engenharia da Embraer poderia se somar à da Boeing no 

desenvolvimento do próximo avião comercial da Boeing, à época chamado de New Mid-market 

Airplane (NMA), trouxe grande expectativa para a base nacional, que viu nesta associação a 

possibilidade de se obter novos negócios e crescimento em escala jamais vistos. (SEATTLE 

TIMES, 2018). As sinergias possíveis e o custo de mão de obra brasileiro, associados a 

capacidade tecnológica reforçaram esta perspectiva. 

Com aprovações emitidas por Brasil, EUA, China, Japão, faltando apenas a chancela da 

União Europeia, em Abril de 2020, a Boeing emitiu uma nota afirmando que a Embraer não 

havia cumprido com importantes marcos contratuais e que por este motivo, estava rescindindo 

o acordo. Fato este que foi rejeitado pela Embraer (AGÊNCIA BRASIL). 

Este cenário trouxe incerteza para empresa brasileira, que viu em 2017 sua rival 

canadense, a Bombardier, ser adquirida pela Airbus, em um movimento de consolidação de 

mercado e portfólio. Neste momento que se encerra este estudo, as incertezas sobre o futuro da 

fabricante são significativas e vários cenários possíveis estão sendo desenhados, até mesmo 

uma nova aliança estratégica com outras empresas de outros países, como China, Índia, Japão, 

Suécia e França. 

Os números de entregas vistos na seção anterior mostram que haverá um desafio a ser 

transposto no futuro próximo. O provável impacto para a cadeia é a diminuição do volume de 

investimentos, queda no nível de empregos e retração do nível de atividade, que já foi observado 

nos números apresentados pela Embraer, grande cliente do setor. 
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APÊNDICE III – TABELA COMPARATIVA DOS CLUSTERS (SEGUNDO MODELO DIAMANTE DE PORTER) 

 

ELEMENTOS 

DO DIAMANTE 

CLUSTERS 

BRASIL CORÉIA DO SUL ÍNDIA CHINA 

CONDIÇÕES de 

FATORES 

• Matéria-prima de difícil aquisição; 

•  Recursos de capital escassos; 

• Infraestrutura boa, com restrições 

logísticas e tributárias. 

• Centros Tecnológicos disponíveis, 

com grande expertise; 

• Baixo investimento em P&D (<5% 

faturamento) 

• RH desenvolvidos e experientes 

• Incentivos para aquisição de matéria-

prima; 

•  Recursos de capital suficientes; 

• Infraestrutura muito boa, com poucas 

restrições logísticas e facilitação tributária; 

• Centros Tecnológicos disponíveis, com 

baixa experiência; 

• Investimentos em P&D (>8% 

faturamento) 

• RH em desenvolvimento, pouco 

experientes 

• Poucos incentivos para aquisição de 

matéria-prima; 

•  Recursos de capital suficientes; 

• Infraestrutura carente, com restrições 

logísticas e tributárias; 

• Centros Tecnológicos disponíveis, boa 

experiência (espaço); 

• Investimentos em P&D (>8% 

faturamento) 

• RH desenvolvido em alguns setores, 

pouco experientes 

• Incentivos para aquisição de matéria-prima; 

•  Recursos de capital suficientes; 

• Infraestrutura carente, com restrições logísticas 

e tributárias; 

• Centros Tecnológicos disponíveis, boa 

experiência (espaço); 

• Investimentos em P&D (>8% faturamento) 

• RH em desenvolvimento, pouco experientes 

ESTRATÉGIA, 

ESTRUTURA E 

RIVALIDADE 

• Estratégia empresarial: 

o  estática, baseada em custos 

o voltada ao mercado doméstico 

o desencoraja progresso 

• Ações para melhoria da Q&P 

• Baixa importância dada ao marketing 

e vendas 

• Baixo volume impacta custos 

• Canais de distribuição pouco 

desenvolvidos 

• Estratégia empresarial: 

o voltada para futuro 

o baseada em crescimento 

o focada no mercado estrangeiro, 

baseada no mercado doméstico 

• Ações para melhoria da Q&P 

• Relativa importância dada ao marketing e 

vendas 

• Ganho de escala, custos reduzidos 

• Canais de distribuição em 

desenvolvimento 

• Estratégia empresarial: 

o  desencoraja progresso 

o estática, baseada em custos 

o voltada ao mercado doméstico 

• Q&P ainda ineficientes 

• Baixa importância dada ao marketing e 

vendas 

• Baixo volume impacta custos 

• Canais de distribuição pouco 

desenvolvidos 

• Estratégia empresarial: 

o parte da política de Estado 

o visão longo prazo 

o voltada ao mercado doméstico 

• Q&P ainda ineficientes 

• Importância mediana dada ao marketing e 

vendas 

• Buscando ganhos de escala 

• Canais de distribuição pouco desenvolvidos 

CONDIÇÕES de 

DEMANDA 

• Gestão de Suprimentos pouco 

sofisticada 

• Baseada em preço e mercado 

doméstico 

• Pouca experiência com cadeias 

globais, ou compras no exterior 

• Gestão de Suprimentos feita em “pool”, 

baseada na cooperação 

• Compras globais, baseadas em 

relacionamentos de longo 

• Estabelece relações com cadeias globais 

• Gestão de Suprimentos pouco 

sofisticada 

• Baseada em preço, com atuação muito 

local 

• Compras globais, baseadas em 

relacionamentos de longo 

• Gestão de Suprimentos pouco sofisticada 

• Baseada em preço, com atuação internacional 

• Compras globais, baseadas em oportunidades 

SETORES 

CORRELATOS E 

DE APOIO 

 

• Importantes clusters desenvolvidos 

• Boa cooperação com setores 

adjacentes (TI) 

• Baseada em única empresa como 

âncora do setor 

• Dependente de fornecedores 

estrangeiros (máquinas e 

equipamentos) 

• Importantes clusters desenvolvidos 

• Forte participação de conglomerados 

industriais 

• Baseada em única empresa como âncora 

do setor 

• Dependente de fornecedores estrangeiros 

(máquinas e equipamentos) 

• Importantes clusters desenvolvidos 

• Boa cooperação com setores adjacentes 

(automobilístico e espaço) 

• Forte participação de conglomerados 

industriais 

• Poucas empresas privadas como âncora 

do setor 

• Dependente de fornecedores 

estrangeiros (máquinas e equipamentos) 

• Poucos importantes clusters desenvolvidos 

• Cooperação com setores adjacentes (espaço) 

• Forte participação de governos como agente 

• Pouco dependente de fornecedores estrangeiros 

(máquinas e equipamentos) 


